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Familia profesional

Imaxe
persoal

CB Peiteado e estética
Ciclo formativo de grao básico
Perfil profesional

Título LOE
Duración
2.000 horas

Que se aprende Aplicar técnicas de limpeza e cambios de forma e cor do cabelo, así como técnicas básicas de maquia facer? llaxe, depilación, manicura e pedicura, atendendo á clientela e preparando os equipamentos, os materiais e as aéreas de traballo con responsabilidade e iniciativa persoal, operando coa calidade indicada,
cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
En que ámbitos Actividades por conta allea en salóns de peiteado e de beleza, en salas de peiteado e/ou estética, en
se traballa? ximnasios ou centros de beleza de hoteis, residencias de persoas maiores, hospitais e balnearios, baixo a supervisión de persoal técnico responsables. Tamén poden realizar de xeito autónomo servizos
básicos de peiteado, manicura e pedicura, depilación e maquillaxe.
Que ocupacións Auxiliar de peiteado; axudante de manicura e pedicura; axudante de maquillaxe; auxiliar de depilación.
se
desempeñan?
Cales son os Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu
módulos deste código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.
ciclo?
Curso

Código

1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
2º
2º

MP3065
MP3009
MP3011
MP3062
MP3064
MP3060
MP3005
MP3042
MP3061
MP3012
MP3067
MP3063

Módulos profesionais

Cambio de cor do cabelo
Ciencias aplicadas I
Comunicación e sociedade I
Depilación mecánica e descoloración da peluxe superflua
Lavado e cambios de forma do cabelo
Preparación do contorno profesional
Atención á clientela
Ciencias aplicadas II
Coidados estéticos básicos de uñas
Comunicación e sociedade II
Formación en centros de traballo
Maquillaxe

Horas

150
175
206
117
175
87
58
162
135
135
320
218

Nota. No primeiro curso dedicaranse 35 horas á titoría, e 27 horas no segundo curso. Os módulos en negra están asociados a algunha
unidade de competencia.

Que título se Profesional básico en Peiteado e estética.
obtén?

Que unidades A táboa seguinte reflicte, na columna da dereita, as unidades de competencia que se acreditarán se
de competencia se superan os módulos profesionais deste ciclo formativo que se relacionan na columna da esquerse acreditan? da.
Módulos profesionais superados
Coidados estéticos básicos de uñas.
Depilación mecánica e descoloración da
peluxe superflua.
MP3063 Maquillaxe.
MP3064 Lavado e cambios de forma do cabelo.

MP3061
MP3062

MP3065

Cambio de cor do cabelo.

MP3060

Preparación do contorno profesional.

MP3005

Atención á clientela.

Unidades de competencia acreditables
UC0344_1 Aplicar coidados estéticos básicos en uñas.
UC0345_1 Eliminar por procedementos mecánicos e
descolorar a peluxe.
UC0346_1 Realizar maquillaxes de día.
UC0059_1 Realizar montaxes para os cambios de forma
temporais e permanentes e inicio do
peiteado.
UC0060_1 Aplicar técnicas de cor e descoloración do
cabelo.
UC0058_1 Preparar os equipamentos e lavar e
acondicionar o cabelo e o coiro cabeludo.
UC0343_1 Preparar os equipamentos e realizar
operacións de atención e acomodación da
clientela en condicións de calidade,
seguridade e hixiene.
UC1329_1 Proporcionarlle á clientela atención e
información operativa, estruturada e
protocolizada.

Que módulos A táboa seguinte detalla, na columna da esquerda, as unidades de competencia que deben acreditarse
profesionais se exclusivamente a través do procedemento de acreditación de competencias ou mediante certificados
validan? de profesionalidade, para que se poidan validar os módulos profesionais deste ciclo formativo que
figuran na columna da dereita.
Unidades de competencia acreditadas
UC0344_1 Aplicar coidados estéticos básicos en uñas.
UC0345_1 Eliminar por procedementos mecánicos e
descolorar a peluxe.
UC0346_1 Realizar maquillaxes de día.
UC0059_1 Realizar montaxes para os cambios de
forma temporais e permanentes e inicio do
peiteado.
UC0060_1 Aplicar técnicas de cor e descoloración do
cabelo.
UC0058_1 Preparar os equipamentos e lavar e
acondicionar o cabelo e o coiro cabeludo.
UC0343_1 Preparar os equipamentos e realizar
operacións de atención e acomodación da
clientela en condicións de calidade,
seguridade e hixiene.
UC1329_1 Proporcionarlle á clientela atención e
información operativa, estruturada e
protocolizada.

Módulos profesionais validables
MP3061 Coidados estéticos básicos de uñas.
MP3062 Depilación mecánica e descoloración da
peluxe superflua.
MP3063 Maquillaxe.
MP3064 Lavado e cambios de forma do cabelo.

MP3065 Cambio de cor do cabelo.
MP3060 Preparación do contorno profesional.

MP3005 Atención á clientela.

CM Estética e beleza
Ciclo formativo de grao medio
Perfil profesional

Título LOE
Duración
2.000 horas

Que se aprende Aplicar técnicas de embelecemento persoal e comercializar servizos de estética, cosméticos e perfua facer? mes, cumprindo os procedementos de calidade e os requisitos de prevención de riscos laborais e protección ambiental establecidos na normativa.
En que ámbitos En medianas e pequenas empresas que teñen relación directa coa imaxe persoal, nomeadamente en
se traballa? establecementos do sector de servizos de estética e peiteado, e en xeral en establecementos relacionados coa venda de produtos de imaxe persoal, así como coa cosmética, desempeñando tarefas de execución de maquillaxe social, depilación mecánica, tratamentos básicos de hixiene, hidratación facial e
corporal, estética de mans e pés, asesoramento sobre perfumes e cosmética natural, así como a comercialización dos produtos e os servizos estéticos, ofrecendo un servizo de atención á clientela da empresa. Podería ser persoal traballador por conta propia efectuando a organización da súa propia empresa.
Que ocupacións Técnico/a esteticista en centros de beleza e gabinetes de estética, maquillador/ora, técnico/a en uñas
se artificiais, técnico/a en depilación, técnico/a en manicura e pedicura, recepcionista en empresas estétidesempeñan? cas, demostrador/ora de equipamentos, cosméticos e técnicas estéticas, axente comercial en empresas do sector, asesor/ora vendedor/ora en perfumarías e drogarías.
Cales son os Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu
módulos deste código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.
ciclo?
Curso

Código

1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º

MP0638
MP0641
MP0636
MP0644
MP0640
MP0634
MP0633
MP0639
MP0635
MP0645
MP0646
MP0643
MP0642
MP0637

Módulos profesionais

Análise estética
Cosmetoloxía para estética e beleza
Estética de mans e pés
Formación e orientación laboral
Imaxe corporal e hábitos saudables
Maquillaxe
Técnicas de hixiene facial e corporal
Actividades en cabina de estética
Depilación mecánica e descoloración da peluxe
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de traballo
Márketing e venda en imaxe persoal
Perfumaría e cosmética natural
Técnicas de uñas artificiais

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se Técnico en Estética e beleza.
obtén?

Horas

107
160
107
107
133
160
186
157
140
53
410
70
105
105

Que unidades A táboa seguinte reflicte, na columna da dereita, as unidades de competencia que se acreditarán se
de competencia se superan os módulos profesionais deste ciclo formativo que se relacionan na columna da esquerse acreditan? da.
Módulos profesionais superados
Depilación mecánica e descoloración da
peluxe.
MP0633 Técnicas de hixiene facial e corporal.

MP0635

MP0634

Maquillaxe.

MP0637
MP0636

Técnicas de uñas artificiais.
Estética de mans e pés.

MP0643

Márketing e venda en imaxe persoal.

MP0638
MP0641

Análise estética.
Cosmetoloxía para estética e beleza.

Unidades de competencia acreditables
UC0345_1 Eliminar por procedementos mecánicos e
descolorar a peluxe.
UC0355_2 Aplicar técnicas estéticas de hixiene e
hidratación facial e corporal.
UC0065_2 Mellorar a harmonía do rostro con estilos de
maquillaxe social.
UC0358_2 Elaborar e aplicar uñas artificiais.
UC0357_2 Aplicar técnicas estéticas para coidar e
embelecer as uñas.
UC0359_2 Realizar tratamentos estéticos de mans e
pés.
UC0352_2 Asesorar e vender produtos e servizos para
a imaxe persoal.
UC0354_2 Atender a clientela do servizo estético de
hixiene, depilación e maquillaxe en
condicións de seguridade, saúde e hixiene.
UC0356_2 Atender a clientela do servizo estético de
mans e pés en condicións de seguridade,
hixiene e saúde.

Que módulos A táboa seguinte detalla, na columna da esquerda, as unidades de competencia que deben acreditarse
profesionais se exclusivamente a través do procedemento de acreditación de competencias ou mediante certificados
validan? de profesionalidade, para que se poidan validar os módulos profesionais deste ciclo formativo que
figuran na columna da dereita.
Unidades de competencia acreditadas
UC0345_1 Eliminar por procedementos mecánicos e
descolorar a peluxe.
UC0354_2 Atender a clientela do servizo estético de
hixiene, depilación e maquillaxe en
condicións de seguridade, saúde e hixiene.
UC0355_2 Aplicar técnicas estéticas de hixiene e
hidratación facial e corporal.
UC0065_2 Mellorar a harmonía do rostro con estilos
de maquillaxe social.
UC0358_2 Elaborar e aplicar uñas artificiais.
UC0357_2 Aplicar técnicas estéticas para coidar e
embelecer as uñas.
UC0359_2 Realizar tratamentos estéticos de mans e
pés.
UC0352_2 Asesorar e vender produtos e servizos para
a imaxe persoal.
UC0354_2 Atender a clientela do servizo estético de
hixiene, depilación e maquillaxe en
condicións de seguridade, saúde e hixiene.
UC0356_2 Atender a clientela do servizo estético de
mans e pés en condicións de seguridade,
hixiene e saúde.

Módulos profesionais validables
MP0635 Depilación mecánica e descoloración da
peluxe.

MP0633 Técnicas de hixiene facial e corporal.
MP0634 Maquillaxe.
MP0637 Técnicas de uñas artificiais.
MP0636 Estética de mans e pés.

MP0643 Márketing e venda en imaxe persoal.
MP0638 Análise estética.
MP0641 Cosmetoloxía para estética e beleza.

Nota. O módulo profesional MP0639: actividades en cabina de estética validarase cando se teñan acreditadas todas as
unidades de competencia que se inclúen no título.

CM Peiteado e cosmética capilar
Ciclo formativo de grao medio
Perfil profesional

Título LOE
Duración
2.000 horas

Que se aprende Realizar o coidado e o embelecemento do cabelo, a estética de mans e pés e o estilismo masculino, así
a facer? como comercializar servizos e venda de cosméticos, cumprindo os protocolos de calidade, prevención
de riscos laborais e protección ambiental.
En que ámbitos En empresas de imaxe persoal dedicadas aos procesos de peiteado de uso social, onde desenvolve tase traballa? refas de prestación de servizos, comercialización, aprovisionamento, calidade, protección fronte a riscos e control de efluentes e residuos. Adoitan actuar por conta allea, integrándose en equipos de traballo con persoas cun nivel de cualificación igual, inferior ou superior.
Que ocupacións Peiteador/ora, barbeiro/a, técnico/a en coloracións capilares, técnico/a en cambios de forma do cabese lo, técnico/a en corte de cabelo, técnico/a en postizaría, técnico/a en manicura, técnico/a en pedicura,
desempeñan? técnico/a ou axente comercial de empresas do sector, recepcionista en empresas de peiteado, demostrador/ora de equipamentos, cosméticos e técnicas de peiteado.
Cales son os Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu
módulos deste código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.
ciclo?
Curso

Código

1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
2º
2º

MP0849
MP0844
MP0636
MP0851
MP0640
MP0848
MP0842
MP0846
MP0843
MP0852
MP0853
MP0643
MP0845

Módulos profesionais

Análise capilar
Cosmética para peiteado
Estética de mans e pés
Formación e orientación laboral
Imaxe corporal e hábitos saudables
Peiteado e estilismo masculino
Peiteados e recollidos
Cambios de forma permanente do cabelo
Coloración capilar
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de traballo
Márketing e venda en imaxe persoal
Técnicas de corte do cabelo

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se Técnico en Peiteado e cosmética capilar.
obtén?

Horas

107
160
107
107
133
80
266
87
210
53
410
70
210

Que unidades A táboa seguinte reflicte, na columna da dereita, as unidades de competencia que se acreditarán se
de competencia se superan os módulos profesionais deste ciclo formativo que se relacionan na columna da esquerse acreditan? da.
MP0842

Módulos profesionais superados
Peiteados e recollidos.

MP0845

Técnicas de corte do cabelo.

MP0636

Estética de mans e pés.

MP0843

Coloración capilar.

MP0846

Cambios de forma permanente do cabelo.

MP0643

Márketing e venda en imaxe persoal.

MP0844
MP0849

Cosmética para peiteado.
Análise capilar.

Unidades de competencia acreditables
UC0058_1 Preparar os equipamentos e lavar e
acondicionar o cabelo e o coiro cabeludo.
UC0349_2 Modificar a forma do cabelo temporalmente,
peitealo e/ou recollelo.
UC0351_2 Cortar o cabelo e realizar o arranxo e o
rasurado de barba e bigote.
UC0357_2 Aplicar técnicas estéticas para coidar e
embelecer as uñas.
UC0359_2 Realizar tratamentos estéticos de mans e
pés.
UC0348_2 Realizar cambios de cor totais ou parciais
no cabelo.
UC0350_2 Realizar cambios de forma permanente no
cabelo.
UC0352_2 Asesorar e vender produtos e servizos para
a imaxe persoal.
UC0347_2 Realizar a análise capilar, para deseñar
protocolos de traballos técnicos e aplicar
coidados capilares estéticos.
UC0356_2 Atender a clientela do servizo estético de
mans e pés en condicións de seguridade,
hixiene e saúde.

Que módulos A táboa seguinte detalla, na columna da esquerda, as unidades de competencia que deben acreditarse
profesionais se exclusivamente a través do procedemento de acreditación de competencias ou mediante certificados
validan? de profesionalidade, para que se poidan validar os módulos profesionais deste ciclo formativo que
figuran na columna da dereita.
Unidades de competencia acreditadas
UC0058_1 Preparar os equipamentos e lavar e
acondicionar o cabelo e o coiro cabeludo.
UC0349_2 Modificar a forma do cabelo
temporalmente, peitealo e/ou recollelo.
UC0351_2 Cortar o cabelo e realizar o arranxo e o
rasurado de barba e bigote.
UC0357_2 Aplicar técnicas estéticas para coidar e
embelecer as uñas.
UC0359_2 Realizar tratamentos estéticos de mans e
pés.
UC0348_2 Realizar cambios de cor totais ou parciais
no cabelo.
UC0350_2 Realizar cambios de forma permanente no
cabelo.
UC0352_2 Asesorar e vender produtos e servizos para
a imaxe persoal.
UC0347_2 Realizar a análise capilar, para deseñar
protocolos de traballos técnicos e aplicar
coidados capilares estéticos.
UC0356_2 Atender a clientela do servizo estético de
mans e pés en condicións de seguridade,
hixiene e saúde.

Módulos profesionais validables
MP0842 Peiteados e recollidos.

MP0845 Técnicas de corte do cabelo.
MP0636 Estética de mans e pés.

MP0843 Coloración capilar.
MP0846 Cambios de forma permanente do cabelo.
MP0643 Márketing e venda en imaxe persoal.
MP0844 Cosmética para peiteado.
MP0849 Análise capilar.

Nota. O módulo profesional MP0848: peiteado e estilismo masculino validarase cando se teñan acreditadas todas as
unidades de competencia que se inclúen no título.

CS Asesoría de imaxe persoal e corporativa
Ciclo formativo de grao superior
Perfil profesional

Título LOE
Duración
2.000 horas

Que se aprende Deseñar e organizar proxectos de asesoramento en imaxe persoal, empresarial e institucional, organia facer? zar eventos e planificar os procesos de adestramento persoal en habilidades de comunicación, protocolo e usos sociais, respectando criterios de calidade, seguridade, respecto polo ambiente e deseño
universal.
En que ámbitos En empresas do sector de servizos dedicadas á asesoría de imaxe persoal, corporativa e pública, ou inse traballa? tegrarse en equipos multidisciplinares de calquera empresa, en departamentos de comunicación ou
márketing. De igual modo, poden exercer a súa actividade en establecementos dedicados á venda de
vestiario, complementos e cosméticos, onde desenvolverán tarefas nas áreas funcionais de deseño
dunha nova imaxe persoal, pública e corporativa, e na organización e na prestación de servizos. Actúan
por conta propia, cun alto grao de autonomía, asumindo labores de xestión e dirección, ou ben por
conta allea, integrándose nun equipo de traballo con persoas cun nivel de cualificación igual, inferior
ou superior.
Que ocupacións Director/ora técnico/a e artístico/a en producións audiovisuais, escénicas e de moda; técnico/a de prose tocolo e cerimonial en institucións públicas e privadas; experto/a en etiqueta e usos sociais; asesor/ora
desempeñan? consultor/ora de estilismo no vestir; asesor/ora de estilos e tendencias; asistente técnico/a de imaxe
política, cultural e artística; asesor/ora en comercios de vestiario e complementos; asesor/ora de imaxe
en medios audiovisuais e de moda; técnico/a comercial; asesor/ora consultor/ora de imaxe corporativa; experto/a en habilidades comunicativas; técnico/a especialista en gabinetes de relacións públicas;
técnico/a especialista en imaxe en departamento de márketing; director/ora de gabinete de asesoría de
imaxe; consultor/ora asesor/ora de protocolo e organización de actos e eventos; asesor/ora na compra
de vestiario, complementos, regalos e cosméticos; asistente persoal no coidado da imaxe; organizador/ora de vodas.–Asesor/ora de prensa especializada en imaxe persoal.
Cales son os Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu
módulos deste código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.
ciclo?
Curso

Código

1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º

MP1181
MP1184
MP1187
MP1183
MP1191
MP1188
MP1182
MP1071
MP1192
MP1193
MP1189
MP1185
MP1190
MP1186

Módulos profesionais

Asesoría cosmética
Asesoría de peiteado
Asesoría estética
Estilismo en vestiario e complementos
Formación e orientación laboral
Habilidades comunicativas
Deseño de imaxe integral
Dirección e comercialización
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de traballo
Imaxe corporativa
Protocolo e organización de eventos
Proxecto de asesoría de imaxe persoal e corporativa
Usos sociais

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se Técnico superior en Asesoría de imaxe persoal e corporativa.
obtén?

Horas

133
187
187
213
107
133
158
87
53
384
105
140
26
87

Que unidades A táboa seguinte reflicte, na columna da dereita, as unidades de competencia que se acreditarán se
de competencia se superan os módulos profesionais deste ciclo formativo que se relacionan na columna da esquerse acreditan? da.
MP1182

Módulos profesionais superados
Deseño de imaxe integral.

MP1183

Estilismo en vestiario e complementos.

MP1184

Asesoría de peiteado.

MP1185
MP1186

Protocolo e organización de eventos.
Usos sociais.

MP1187

Asesoría estética.

MP1188

Habilidades comunicativas.

MP1071

Dirección e comercialización.

Unidades de competencia acreditables
UC1248_3 Realizar o estudo da imaxe persoal para
propor proxectos de cambio personalizados.
UC1251_3 Asesorar a clientela sobre cambios na súa
imaxe persoal mediante a indumentaria e os
complementos.
UC0793_3 Asesorar a clientela sobre a súa imaxe
persoal, mediante o coidado e a
transformación estética do cabelo e do pelo
do rostro.
UC1249_3 Asesorar a clientela sobre cambios na súa
imaxe persoal mediante o coidado e a
transformación estética do cabelo e do pelo
do rostro.
UC1252_3 Asesorar a clientela nas actuacións de
protocolo e usos sociais relacionados coa
imaxe persoal.
UC1250_3 Asesorar a clientela sobre cambios na súa
imaxe persoal mediante coidados estéticos.
UC1253_3 Asesorar a clientela en técnicas de
comunicación relacionadas coa imaxe
persoal.
UC0352_2 Asesorar e vender produtos e servizos para
a imaxe persoal.
UC0795_3 Dirixir e xestionar as actividades
desenvolvidas en empresas de imaxe
persoal.

Que módulos A táboa seguinte detalla, na columna da esquerda, as unidades de competencia que deben acreditarse
profesionais se exclusivamente a través do procedemento de acreditación de competencias ou mediante certificados
validan? de profesionalidade, para que se poidan validar os módulos profesionais deste ciclo formativo que figuran na columna da dereita.
Unidades de competencia acreditadas
UC1248_3 Realizar o estudo da imaxe persoal para
propor proxectos de cambio
personalizados.
UC1251_3 Asesorar a clientela sobre cambios na súa
imaxe persoal mediante a indumentaria e
os complementos.
UC0793_3 Asesorar a clientela sobre a súa imaxe
persoal, mediante o coidado e a
transformación estética do cabelo e do pelo
do rostro.
UC1249_3 Asesorar a clientela sobre cambios na súa
imaxe persoal mediante o coidado e a
transformación estética do cabelo e do pelo
do rostro.
UC1252_3 Asesorar a clientela nas actuacións de
protocolo e usos sociais relacionados coa
imaxe persoal.
UC1250_3 Asesorar a clientela sobre cambios na súa
imaxe persoal mediante coidados estéticos.
UC1253_3 Asesorar a clientela en técnicas de
comunicación relacionadas coa imaxe
persoal.
UC0352_2 Asesorar e vender produtos e servizos para
a imaxe persoal.
UC0795_3 Dirixir e xestionar as actividades
desenvolvidas en empresas de imaxe
persoal.

Módulos profesionais validables
MP1182 Deseño de imaxe integral.

MP1183 Estilismo en vestiario e complementos.

MP1184 Asesoría de peiteado.

MP1185 Protocolo e organización de eventos.
MP1186 Usos sociais.
MP1187 Asesoría estética.
MP1188 Habilidades comunicativas.

MP1071 Dirección e comercialización.

Nota. O módulo profesional MP1181: asesoría cosmética validarase cando se teñan acreditadas todas as unidades de
competencia que se inclúen no título.

CS Estética integral e benestar
Ciclo formativo de grao superior
Perfil profesional

Título LOE
Duración
2.000 horas

Que se aprende Dirixir e organizar o desenvolvemento dos servizos estéticos, planificar e realizar tratamentos estéticos
a facer? relacionados coa imaxe e o benestar, e aplicar técnicas estéticas hidrotermais, depilación e implantación de pigmentos, asegurando a calidade, a prevención de riscos laborais e a xestión ambiental.
En que ámbitos No sector de coidados da imaxe persoal, no subsector de coidados estéticos, en pequenas e medianas
se traballa? empresas, maioritariamente privadas, nas áreas de tratamentos estéticos integrais, estética hidrotermal, microimplantación de pigmentos, depilación avanzada, masaxe estética e drenaxe, e asesoramento en tratamentos e produtos cosméticos.Trátase de profesionais por conta propia que traballan xestionando a súa propia empresa ou de profesionais por conta allea, que exercen a súa actividade profesional como empregados ou xefes de área ou departamento.
Que ocupacións Esteticista, director/ora técnico/a en empresas estéticas e áreas de imaxe persoal, de spa e balnearios,
se técnico/a en tratamentos estéticos integrais, especialista en técnicas hidroestéticas, técnico/a en midesempeñan? cropigmentación, técnico/a en depilación mecánica e avanzada, técnico/a en aparellos de estética, especialista en bronceamento mediante radiación ultravioleta, técnico/a en masaxes estéticas, técnico/a
en drenaxe linfática estética, traballador/ora cualificado/a en centros de medicina e cirurxía estética,
técnico/a comercial, asesor/ora estético/a e cosmético/a, formador/ora técnico/a en estética.
Cales son os Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu
módulos deste código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.
ciclo?
Curso

Código

1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º

MP0744
MP0752
MP0751
MP0755
MP0747
MP0750
MP0746
MP0748
MP0756
MP0745
MP0757
MP0749
MP0754
MP0753

Módulos profesionais

Aparellos de estética
Cosmética aplicada a estética e benestar
Dermoestética
Formación e orientación laboral
Masaxe estética
Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal
Depilación avanzada
Drenaxe estética e técnicas por presión
Empresa e iniciativa emprendedora
Estética hidrotermal
Formación en centros de traballo
Micropigmentación
Proxecto de estética integral e benestar
Tratamentos estéticos integrais

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se Técnico superior en Estética integral e benestar.
obtén?

Horas

133
187
160
107
240
133
123
87
53
123
384
105
26
139

Que unidades A táboa seguinte reflicte, na columna da dereita, as unidades de competencia que se acreditarán se
de competencia se superan os módulos profesionais deste ciclo formativo que se relacionan na columna da esquerse acreditan? da.
MP0751

Módulos profesionais superados
Dermoestética.

MP0744

Aparellos de estética.

MP0747

Masaxe estética.

MP0746

Depilación avanzada.

MP0748

Drenaxe estética e técnicas por presión.

MP0753

Tratamentos estéticos integrais.

MP0749

Micropigmentación.

MP0745

Estética hidrotermal.

Unidades de competencia acreditables
UC0789_3 Realizar o diagnóstico estético e deseñar
protocolos integrando técnicas de masaxe,
drenaxe linfática e sensoriais con fins
estéticos.
UC0796_3 Realizar o diagnóstico e deseñar protocolos
estéticos personalizados.
UC0580_3 Realizar a aplicación de técnicas de
bronceado artificial en condicións de
seguridade e saúde.
UC0797_3 Aplicar técnicas electroestéticas
integrándoas en tratamentos estéticos
específicos.
UC0063_3 Realizar masaxes manuais e/ou mecánicas
con fins estéticos.
UC0792_3 Asociar técnicas sensoriais a masaxes con
fins estéticos.
UC0581_3 Realizar a depilación definitiva e/ou
supervisar procesos de depilación temporal.
UC0790_3 Realizar a drenaxe linfática manual e/ou
mecánica con fins estéticos.
UC0791_3 Realizar técnicas de masaxe por presión con
fins estéticos.
UC0798_3 Realizar tratamentos estéticos coordinando a
aplicación de diferentes técnicas
cosmetolóxicas, electroestéticas e manuais.
UC0064_2 Preparar os medios técnicos e persoais para
aplicar maquillaxe integral.
UC0067_3 Realizar e supervisar procesos de
micropigmentación.
UC0061_3 Aplicar e supervisar as técnicas
hidrotermais personalizando os protocolos
normalizados.
UC0062_3 Aplicar cosmética termal nos servizos
hidrotermais.
UC1260_3 Protocolizar e organizar os servizos
hidrotermais e complementarios.

Que módulos A táboa seguinte detalla, na columna da esquerda, as unidades de competencia que deben acreditarse
profesionais se exclusivamente a través do procedemento de acreditación de competencias ou mediante certificados
validan? de profesionalidade, para que se poidan validar os módulos profesionais deste ciclo formativo que
figuran na columna da dereita.
Unidades de competencia acreditadas
UC0789_3 Realizar o diagnóstico estético e deseñar
protocolos integrando técnicas de masaxe,
drenaxe linfática e sensoriais con fins
estéticos.
UC0796_3 Realizar o diagnóstico e deseñar protocolos
estéticos personalizados.
UC0580_3 Realizar a aplicación de técnicas de
bronceado artificial en condicións de
seguridade e saúde.
UC0797_3 Aplicar técnicas electroestéticas
integrándoas en tratamentos estéticos
específicos.
UC0063_3 Realizar masaxes manuais e/ou mecánicas
con fins estéticos.
UC0792_3 Asociar técnicas sensoriais a masaxes con
fins estéticos.
UC0581_3 Realizar a depilación definitiva e/ou
supervisar procesos de depilación
temporal.
UC0790_3 Realizar a drenaxe linfática manual e/ou
mecánica con fins estéticos.
UC0791_3 Realizar técnicas de masaxe por presión
con fins estéticos.
UC0798_3 Realizar tratamentos estéticos coordinando
a aplicación de diferentes técnicas
cosmetolóxicas, electroestéticas e
manuais.
UC0064_2 Preparar os medios técnicos e persoais
para aplicar maquillaxe integral.
UC0067_3 Realizar e supervisar procesos de
micropigmentación.
UC0061_3 Aplicar e supervisar as técnicas
hidrotermais personalizando os protocolos
normalizados.
UC0062_3 Aplicar cosmética termal nos servizos
hidrotermais.
UC1260_3 Protocolizar e organizar os servizos
hidrotermais e complementarios.

Módulos profesionais validables
MP0751 Dermoestética.

MP0744 Aparellos de estética.

MP0747 Masaxe estética.

MP0746 Depilación avanzada.

MP0748 Drenaxe estética e técnicas por presión.

MP0753 Tratamentos estéticos integrais.

MP0749 Micropigmentación.

MP0745 Estética hidrotermal.

Nota. O módulo profesional MP0752: cosmética aplicada a estética e benestar validarase cando se teñan acreditadas todas as unidades de competencia que se inclúen no título.

CS Estilismo e dirección de peiteado
Ciclo formativo de grao superior
Perfil profesional

Título LOE
Duración
2.000 horas

Que se aprende Dirixir e supervisar o desenvolvemento dos servizos de peiteado, planificar e realizar tratamentos capia facer? lares estéticos e deseñar estilismos de cambio de imaxe, respectando criterios de calidade, seguridade, respecto polo medio e deseño universal.
En que ámbitos Na dirección de procesos de peiteado en empresas dedicadas ao sector e en producións audiovisuais e
se traballa? escénicas, onde se desenvolven tarefas individuais e en grupo nas áreas funcionais de deseño e innovación, organización e prestación de servizos, comercialización, loxística, calidade, prevención de riscos e xestión ambiental.Actúase por conta propia, cun alto grao de autonomía, asumindo labores de
xestión e dirección, ou por conta allea, integrándose nun equipo de traballo con persoas dun nivel de
cualificación igual, inferior ou superior.
Que ocupacións Dirección técnica en empresas de peiteado; dirección técnica artística de peiteado en producións ause diovisuais, escénicas e de moda; especialista en tratamentos capilares; asesoría artística de peiteado;
desempeñan? estilismo; especialista en próteses capilares e postizaría; consello e avaliación de empresas de peiteado; experto/a en coidados capilares en clientes con necesidades especiais; técnico/a en análise capilar; peiteador/ora especialista; traballador/ora cualificado/a en clínicas capilares e centros de medicina
e cirurxía estética; técnico/a comercial; asesoría de imaxe; formación técnica en peiteado; asesoría de
venda e demostración de produtos e aparellos de peiteado; asesoría de prensa especializada en imaxe
persoal e peiteado.
Cales son os Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu
módulos deste código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.
ciclo?
Curso

Código

1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º

MP1064
MP1074
MP1072
MP1067
MP0750
MP1065
MP1071
MP1075
MP1069
MP1070
MP1076
MP1068
MP1073
MP1066

Módulos profesionais

Dermotricoloxía
Formación e orientación laboral
Peiteado en coidados especiais
Procedementos e técnicas de peiteado
Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal
Recursos técnicos e cosméticos
Dirección e comercialización
Empresa e iniciativa emprendedora
Estilismo en peiteado
Estudo da imaxe
Formación en centros de traballo
Peiteados para producións audiovisuais e de moda
Proxecto de estilismo e dirección de peiteado
Tratamentos capilares

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se Técnico superior en Estilismo e dirección de peiteado.
obtén?

Horas

160
107
80
293
133
187
87
53
175
87
384
123
26
105

Que unidades A táboa seguinte reflicte, na columna da dereita, as unidades de competencia que se acreditarán se
de competencia se superan os módulos profesionais deste ciclo formativo que se relacionan na columna da esquerse acreditan? da.
MP1064
MP1065
MP1066

Módulos profesionais superados
Dermotricoloxía.
Recursos técnicos e cosméticos.
Tratamentos capilares.

MP1067

Procedementos e técnicas de peiteado.

MP1067
MP1068

Procedementos e técnicas de peiteado.
Peiteados para producións audiovisuais e de
moda.

MP1069

Estilismo en peiteado.

MP1071

Dirección e comercialización.

Unidades de competencia acreditables
UC1261_3 Realizar o diagnóstico e deseñar tratamentos
capilares estéticos.
UC1262_3 Realizar tratamentos capilares estéticos en
condicións de seguridade e hixiene.
UC0348_2 Realizar cambios de cor totais ou parciais
no cabelo.
UC0348_2 Realizar cambios de cor totais ou parciais
no cabelo.
UC0794_3 Realizar protocolos técnicos e peiteados
para salóns de peiteado e producións
audiovisuais e escénicas.
UC0351_2 Cortar o cabelo e realizar o arranxo e o
rasurado de barba e bigote.
UC0793_3 Asesorar a clientela sobre a súa imaxe
persoal, mediante o coidado e a
transformación estética do cabelo e do pelo
do rostro.
UC0352_2 Asesorar e vender produtos e servizos para
a imaxe persoal.
UC0795_3 Dirixir e xestionar as actividades
desenvolvidas en empresas de imaxe
persoal.

Que módulos A táboa seguinte detalla, na columna da esquerda, as unidades de competencia que deben acreditarse
profesionais se exclusivamente a través do procedemento de acreditación de competencias ou mediante certificados
validan? de profesionalidade, para que se poidan validar os módulos profesionais deste ciclo formativo que
figuran na columna da dereita.
Unidades de competencia acreditadas
UC1261_3 Realizar o diagnóstico e deseñar
tratamentos capilares estéticos.
UC1262_3
UC0348_2
UC0794_3

UC0794_3

UC0351_2
UC0793_3

UC0352_2
UC0795_3

Realizar tratamentos capilares estéticos en
condicións de seguridade e hixiene.
Realizar cambios de cor totais ou parciais
no cabelo.
Realizar protocolos técnicos e peiteados
para salóns de peiteado e producións
audiovisuais e escénicas.
Realizar protocolos técnicos e peiteados
para salóns de peiteado e producións
audiovisuais e escénicas.
Cortar o cabelo e realizar o arranxo e o
rasurado de barba e bigote.
Asesorar a clientela sobre a súa imaxe
persoal, mediante o coidado e a
transformación estética do cabelo e do pelo
do rostro.
Asesorar e vender produtos e servizos para
a imaxe persoal.
Dirixir e xestionar as actividades
desenvolvidas en empresas de imaxe
persoal.

Módulos profesionais validables
MP1064 Dermotricoloxía.
MP1065 Recursos técnicos e cosméticos.
MP1066 Tratamentos capilares.
MP1067 Procedementos e técnicas de peiteado.
MP1068 Peiteados para producións audiovisuais e de
moda.

MP1068 Peiteados para producións audiovisuais e de
moda.
MP1069 Estilismo en peiteado.

MP1071 Dirección e comercialización.

Nota. Os módulos profesionais MP1072: peiteado en cuidados especiais e MP1070: estudo da imaxe validaranse cando
se teñan acreditadas todas as unidades de competencia que se inclúen no título.

Información

Notación
O Réxime ordinario presencial
A Réxime de adultos modalidade presencial
D Réxime de adultos modalidade a distancia
U FP Dual (empresa e centro educativo)

CB Peiteado e estética
A Coruña
Coruña, A
Ferrol
Santiago de Compostela
Lugo
Lugo
Ourense
Ourense
Pontevedra
Bueu
Pontevedra
Vigo

CIFP Someso
IES Ricardo Carballo Calero
IES Lamas de Abade

O 881880001 cifp.someso@edu.xunta.es
O 881938138 ies.ricardo.carballo.calero@edu.xunta.es
O 881866611 ies.lamas.abade@edu.xunta.es

IES Muralla Romana

O 982828081 ies.muralla.romana@edu.xunta.es

CPR Santo Cristo

O 988220588 cpr.santocristo@edu.xunta.es

IES Johan Carballeira
IES Montecelo
IES de Teis

O 886159176 ies.johan.carballeira@edu.xunta.es
O 986850261 ies.montecelo@edu.xunta.es
O 886120464 ies.teis@edu.xunta.es

CIFP Someso
IES Ricardo Carballo Calero
IES Lamas de Abade

O 881880001 cifp.someso@edu.xunta.es
O 881938138 ies.ricardo.carballo.calero@edu.xunta.es
O 881866611 ies.lamas.abade@edu.xunta.es

IES Muralla Romana
IES A Pinguela

O 982828081 ies.muralla.romana@edu.xunta.es
O 982828051 ies.pinguela@edu.xunta.es

IES 12 de Outubro

O 988788211 ies.12.outubro@edu.xunta.es

CM Estética e beleza
A Coruña
Coruña, A
Ferrol
Santiago de Compostela
Lugo
Lugo
Monforte de Lemos
Ourense
Ourense
Pontevedra
Bueu
Pontevedra
Vigo

IES Johan Carballeira
IES Frei Martín Sarmiento
IES de Teis

O 886159176 ies.johan.carballeira@edu.xunta.es
O 986852654 ies.freimartin.sarmiento@edu.xunta.es
A O 886120464 ies.teis@edu.xunta.es

CM Peiteado e cosmética capilar
A Coruña
Coruña, A
Ferrol
Santiago de Compostela
Lugo
Burela
Lugo
Monforte de Lemos
Ourense
Barco de Valdeorras, O
Ourense
Pontevedra
Bueu
Pontevedra
Vigo

CIFP Someso
IES Ricardo Carballo Calero
IES Lamas de Abade

A O 881880001 cifp.someso@edu.xunta.es
O 881938138 ies.ricardo.carballo.calero@edu.xunta.es
O 881866611 ies.lamas.abade@edu.xunta.es

IES Perdouro
IES Muralla Romana
IES A Pinguela

O 982870102 ies.perdouro@edu.xunta.es
O 982828081 ies.muralla.romana@edu.xunta.es
O 982828051 ies.pinguela@edu.xunta.es

IES Lauro Olmo
IES 12 de Outubro

O 988320175 ies.lauro-olmo.valdeorras@edu.xunta.es
O 988788211 ies.12.outubro@edu.xunta.es

IES Johan Carballeira
IES Frei Martín Sarmiento
IES de Teis

O 886159176 ies.johan.carballeira@edu.xunta.es
A O 986852654 ies.freimartin.sarmiento@edu.xunta.es
A O 886120464 ies.teis@edu.xunta.es

CS Asesoría de imaxe persoal e corporativa
Pontevedra
Vigo

IES de Teis

A

886120464 ies.teis@edu.xunta.es

CS Estética integral e benestar
A Coruña
Coruña, A

CIFP Someso

A O 881880001 cifp.someso@edu.xunta.es

Ferrol
Santiago de Compostela
Lugo
Lugo
Ourense
Ourense
Pontevedra
Pontevedra
Vigo

IES Ricardo Carballo Calero
IES Lamas de Abade
IES Muralla Romana
IES 12 de Outubro
IES Frei Martín Sarmiento
IES de Teis

O 881938138 ies.ricardo.carballo.calero@edu.xunta.es
O 881866611 ies.lamas.abade@edu.xunta.es
U

O 982828081 ies.muralla.romana@edu.xunta.es
O 988788211 ies.12.outubro@edu.xunta.es
O 986852654 ies.freimartin.sarmiento@edu.xunta.es
A O 886120464 ies.teis@edu.xunta.es

CS Estilismo e dirección de peiteado
A Coruña
Coruña, A

CIFP Someso

O 881880001 cifp.someso@edu.xunta.es

CEE Nosa Señora do Rosario

O 981283496 sordos-co@edu.xunta.es

CEE Santa María

O 982242213 cee.santamaria@edu.xunta.es

CEE Saladino Cortizo

O 986288188 cee.saladino.cortizo@edu.xunta.es

PFB Peiteado
A Coruña
Coruña, A
Lugo
Lugo
Pontevedra
Vigo

Onde informarse

Portal Educativo de Formación Profesional:

www.edu.xunta.es/fp
Síguenos en:

twitter.com/fpgalicia
facebook.com/fpgalicia
Departamentos de orientación dos centros educativos
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Edificio administrativo de San Caetano
Santiago de Compostela
Teléfonos 981 544 400 - 981 544 376
dxefpie@edu.xunta.es

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
“O FSE inviste no teu futuro”

