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Familia profesional

Imaxe
persoal

Formación e acreditación
Un ámbito de traballo, como por exemplo o de PEITEADO, pode ter
unha serie de ocupacións que requiran diferentes niveis de formación
e especialización que se poden acadar a través de ciclos formativos de
formación profesional que conducen á obtención dun titulo oﬁcial de
formación profesional, ou ben a través de cualiﬁcacións que conducen
á obtención dun certiﬁcado de profesionalidade, que acredita que o/a
traballador/a adquiriu unha serie de cualiﬁcacións profesionais para
desempeñar unhas ocupacións e uns postos de traballo determinados.
Por outra banda, a través do sistema de acreditación e competencias
profesionais pódese obter o recoñecemento de unidades de
competencia que en conxunto levan ao recoñecemento de
cualiﬁcacións conducentes á obtención dun certiﬁcado de
profesionalidade ou parte dun título.

Cualificacións

Nivel
especialización

Títulos FP

Certificados de profesionalidade

Estilismo e
dirección de peiteado

Peiteado técnicoartístico

Peiteado e
cosmética capilar

Peiteado

Peiteado e estética

Servizos auxiliares
de peiteado

non referida no catálogo de
cualiﬁcacións

Especialista

Nivel superior

IMP249_3
Peiteado técnicoartístico

Director/a técnicoartístico/a de peiteado en
producións audiovisuais e
escénicas
IMP119_2
Peiteado

PEITEADO
Nivel medio
Peiteador/a

Nivel básico
Auxiliar de peiteado

IMP022_1
Servizos auxiliares de
peiteado

Formación
A través do sistema de formación profesional da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pode obter formación para os/as seus/súas empregados/as ou propor formación para futuros/as
empregados/as.
Segundo o nivel de especialización requirido, esta formación pode ser de nivel básico, medio, ou superior, ou especializada.
Poderase obter a través das seguintes vías:
 Ciclos formativos de formación profesional. Conducen á obtención dun titulo oficial de formación profesional e dotan o/a traballador/a das capacidades para as ocupacións que se indican.
 Cualificacións profesionais. Conducen á obtención dun certificado de profesionalidade que acredita que o/a traballador/a adquiriu determinadas cualificacións profesionais para desempeñar as ocupacións e os
postos de traballo que se indican.

Nivel básico

Ciclos formativos

Peiteado e estética
 Auxiliar de peiteado.
 Axudante de manicura e
pedicura.
 Axudante de maquillaxe.
 Auxiliar de depilación.

Nivel medio
Estética e beleza
 Técnico/a esteticista en centros de beleza e gabinetes de
estética.
 Maquillador/ora.
 Técnico/a en uñas artificiais.
 Técnico/a en depilación.
 Técnico/a en manicura e pedicura.
 Recepcionista en empresas estéticas.
 Demostrador/ora de equipamentos cosméticos e técnicas
estéticas.
 Axente comercial en empresas do sector.
 Asesor/ora vendedor/ora en perfumarías e drogarías.
Peiteado e cosmética capilar
 Peiteador/ora.
 Barbeiro/a.
 Técnico/a en coloracións capilares.
 Técnico/a en cambios de forma do cabelo.
 Técnico/a en corte de cabelo.
 Técnico/a en postizaría.
 Técnico/a en manicura.
 Técnico/a en pedicura.
 Técnico/a ou axente comercial de empresas do sector.
 Recepcionista en empresas de peiteado.
 Demostrador/ora de equipamentos.
 Cosméticos e técnicas de peiteado.

Nivel superior
Termalismo e benestar
 Técnico/a en tratamentos estéticos integrais.
 Especialista en técnicas hidroestéticas.
 Técnico/a en masaxes estéticas.
 Técnico/a en drenaxe linfática estética.
 Instrutor/a de grupos de hidrocinesia e coidado corporal.
 Coordinador/a de actividades de acondicionamento físico e de hidrocinesia.
 Director/a técnico/a en spas e balnearios.
 Monitor/a de tempo libre, e socorrista en instalacións acuáticas.
Estética integral e benestar
 Esteticista.
 Director/ora técnico/a en empresas estéticas e áreas de imaxe persoal.
 Director/ora técnico/a de spa e balnearios.
 Técnico/a en tratamentos estéticos integrais.
 Especialista en técnicas hidroestéticas.
 Técnico/a en micropigmentación.
 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.
Estilismo e dirección de peiteado
 Dirección técnica en empresas de peiteado.
 Dirección técnica artística de peiteado en producións audiovisuais, escénicas e de moda.
 Especialista en tratamentos capilares.
 Asesoría artística de peiteado.
 Estilista.
 Especialista en próteses capilares e postizaría.

Nivel Especialización

Nivel básico

Nivel medio

Nivel superior











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.

Asesoría de imaxe persoal e corporativa
 Director/ora técnico/a e artístico/a en producións audiovisuais, escénicas e de moda.
 Técnico/a de protocolo e cerimonial en institucións públicas e privadas.
 Experto/a en etiqueta e usos sociais.
 Asesor/ora 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.
Caracterización e maquillaxe profesional
 Caracterizador/ora.
 Xefe/a de maquillaxe para medios audiovisuais e actividades e actuacións escénicas.
 Peiteador/ora para caracterización.
 Maquillador/ora para medios audiovisuais e actividades e actuacións escénicas.
 Posticeiro/a.
 Xefe/a de caracterización.
 Xefe/a de peiteado para espectáculos e medios audiovisuais.
 Especialista en próteses e efectos especiais de caracterización.
 Deseñador/ora de personaxes de caracterización.
 Formador/ora técnico/a en caracterización.
 Técnico/a comercial.

Nivel Especialización

Nivel básico
Servizos auxiliares de estética
 Depilador/a.
 Axudante de manicuro/a.
 Pedicuro/a.
 Axudante de maquillaxe
Servizos auxiliares de peiteado
 Auxiliar de peiteado

Nivel medio
Coidados estéticos de mans e pés
 Manicuro/a.
 Pedicuro/a (non callista).
 Especialista no coidado dos pés.
 Especialista en uñas artificiais.
 Demostrador/a de produtos cosméticos para as uñas e a pel de mans e
pés

Cualificacións

Peiteado
 Peiteador/a.
 Comercial de produtos de peiteado
Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe
 Maquillador/a de rostro.
 Recepcionista en centros de estética.
 Comercial de produtos e servizos de imaxe persoal.
 Asesor/a de vendas de produtos e servizos de imaxe persoal.
 Depilador/a.
 Esteticista.
 Maquillador/a.
 Demostrador/a de produtos cosméticos.
 Asesor/a de vendas de artigos cosméticos e servizos estéticos

Nivel superior
Asesoría integral de imaxe persoal
 Asesor/a de imaxe persoal.
 Asesor/a en estilismo no vestir.
 Asesor/a de centros de peiteado e estética.
 Asesor/a en establecementos de moda.
 Asesor/a de imaxe en producións audiovisuais e escénicas.
 Asesor/a de imaxe persoal en revistas especializadas.
 Asesor/a de compras para imaxe persoal
Bronceado, maquillaxe e depilación avanzada
 Especialista en depilación.
 Especialista en micropigmentación.
 Manipulador/a de equipamentos de bronceado.
 Asesor/a de vendas de produtos e servizos de imaxe persoal.
 Maquillador/a
Caracterización de personaxes
 Maquillador/a para medios audiovisuais e actividades e actuacións escénicas.
 Posticeiro/a.
 Xefe/a de caracterización.
 Xefe/a de peiteado para espectáculos e medios audiovisuais
 Caracterizador/a.
 Xefe/a de maquillaxe para medios audiovisuais e actividades e actuacións escénicas.
 Peiteador/a para caracterización
Hidrotermal
 Masaxista estético/a.
 Especialista en técnicas hidrotermais.
 Técnico/a en servizos hidrotermais
 Responsable de spa
Maquillaxe integral
 Maquillador/a
 Micropigmentador/a
 Tatuador/a
Masaxes estéticas e técnicas sensoriais asociadas
 Masaxista estético/a especializado/a en masaxe.
 Drenaxe linfática.
 Reflexoloxía.
 Masaxes por presión.
 Aromaterapia.
 Aromoterapia e musicoterapia.
 Masaxista (non terapéutico/a)
Peiteado técnico-artístico
 Director/a técnico-artístico/a de salóns de peiteado.
 Director/a técnico-artístico/a de peiteado en producións audiovisuais e escénicas.
 Asesor/a artístico/a de peiteado

Nivel básico

Nivel medio

Nivel superior






Encargado/a de centros de peiteado.
Demostrador/a de produtos e aparellos de peiteado.
Asesor/a de produtos e servizos de peiteado.
Formador/a técnico/a en produtos.
Aparellos e técnicas de peiteado

Tratamentos capilares estéticos
 Especialista en tratamentos capilares estéticos
 Director/a de centros de peiteado
 Responsable encargado/a do departamento de tratamentos capilares en salóns de peiteado,
clínicas ou en centros de estética capilar
 Especialista en próteses capilares
 Asesor/a de investigación e desenvolvemento de aparellos e produtos de peiteado
 Asesor/a de vendas de utensilios, aparellos, produtos e servizos de imaxe persoal
 Demostrador/a de produtos e aparellos de peiteado
Tratamentos estéticos
 Coordinador/a técnico/a de tratamentos estéticos
 Especialista en masaxe e drenaxe linfática estética
 Especialista en tratamentos estéticos faciais e corporais
 Esteticista
 Asesor/a e demostrador/a de produtos e aparellos estéticos

Acreditación da experiencia profesional

Unidades de competencia

A través do sistema avaliación, recoñecemento e acreditación de competencias profesionais da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pode obter para os/as seus/súas empregados/as o
recoñecemento de unidades de competencia que, en conxunto, levan ao recoñecemento de cualificacións conducentes á obtención dun certificado de profesionalidade ou parte dun título, e que acreditan que o/a
traballador/a ten unha serie de competencias profesionais.

Nivel básico

Nivel medio

 Aplicar coidados estéticos
básicos en uñas
 Aplicar técnicas de cor e
descoloración do cabelo
 Eliminar por procedementos
mecánicos e descolorar a
peluxe
 Preparar os equipamentos e
lavar e acondicionar o cabelo e
o coiro cabeludo
 Preparar os equipamentos e
realizar operacións de atención
e acomodación da clientela en
condicións de calidade,
seguridade e hixiene
 Realizar maquillaxes de día
 Realizar montaxes para os
cambios de forma temporais e
permanentes e inicio do
peiteado

 Aplicar técnicas de peiteado para caracterización
 Aplicar técnicas estéticas para coidar e embelecer as uñas
 Asesorar e vender produtos e servizos para a imaxe
persoal
 Atender a clientela do servizo estético de mans e pés en
condicións de seguridade, hixiene e saúde
 Cortar o cabelo e realizar o arranxo e o rasurado de barba e
bigote
 Elaborar e aplicar uñas artificiais
 Maquillar para medios escénicos e producións audiovisuais
 Mellorar a harmonía do rostro con estilos de maquillaxe
social
 Modificar a forma do cabelo temporalmente, peitealo e/ou
recollelo
 Preparar os medios técnicos e persoais para aplicar
maquillaxe integral
 Realizar a análise capilar, para deseñar protocolos de
traballos técnicos e aplicar coidados capilares estéticos
 Realizar cambios de cor totais ou parciais no cabelo
 Realizar cambios de forma permanente no cabelo
 Realizar tratamentos estéticos de mans e pés

Nivel superior
































Aplicar cosmética termal nos servizos hidrotermais
Aplicar e supervisar as técnicas hidrotermais personalizando os protocolos normalizados
Aplicar técnicas electroestéticas integrándoas en tratamentos estéticos específicos
Asesorar a clientela en técnicas de comunicación relacionadas coa imaxe persoal
Asesorar a clientela nas actuacións de protocolo e usos sociais relacionados coa imaxe persoal
Asesorar a clientela sobre a súa imaxe persoal, mediante o coidado e a transformación estética do cabelo e do pelo do
rostro
Asesorar a clientela sobre cambios na súa imaxe persoal mediante a indumentaria e os complementos
Asesorar a clientela sobre cambios na súa imaxe persoal mediante coidados estéticos
Asesorar a clientela sobre cambios na súa imaxe persoal mediante o coidado e a transformación estética do cabelo e do
pelo do rostro
Asociar técnicas sensoriais a masaxes con fins estéticos
Dirixir e xestionar as actividades desenvolvidas en empresas de imaxe persoal
Elaborar próteses faciais e corporais para caracterización
Elaborar próteses pilosas para caracterización
Elaborar proxectos de caracterización de personaxes en función de proxectos artísticos
Planificar, organizar e xestionar proxectos de caracterización
Protocolizar e organizar os servizos hidrotermais e complementarios
Realizar a aplicación de técnicas de bronceado artificial en condicións de seguridade e saúde
Realizar a caracterización de personaxes e os efectos especiais de maquillaxe
Realizar a depilación definitiva e/ou supervisar procesos de depilación temporal
Realizar a drenaxe linfática manual e/ou mecánica con fins estéticos
Realizar e supervisar procesos de micropigmentación
Realizar e supervisar técnicas de tatuaxe artística
Realizar masaxes manuais e/ou mecánicas con fins estéticos
Realizar o diagnóstico e deseñar protocolos estéticos personalizados
Realizar o diagnóstico e deseñar tratamentos capilares estéticos
Realizar o diagnóstico estético e deseñar protocolos integrando técnicas de masaxe, drenaxe linfática e sensoriais con
fins estéticos
Realizar o estudo da imaxe persoal para propor proxectos de cambio personalizados
Realizar protocolos técnicos e peiteados para salóns de peiteado e producións audiovisuais e escénicas
Realizar técnicas de masaxe por presión con fins estéticos
Realizar tratamentos capilares estéticos en condicións de seguridade e hixiene
Realizar tratamentos estéticos coordinando a aplicación de diferentes técnicas cosmetolóxicas, electroestéticas e
manuais

