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0. Benvinguda 

 
Tota la comunitat educativa de l’Institut Pedraforca et donem la benvinguda al nostre centre. Som un Institut 
públic que impartim tant ensenyament obligatori com post -obligatori.  
 
Competència, responsabilitat i tracte humà són les nostres eines per a que puguis assolir el coneixement més 
complet de la professió que has triat. Posem al teu abast tots els nostres recursos humans i materials per a 
que, en acabar els estudis, entris al món laboral.  
 
També, ens plantegem com objectiu que entenguis que durant tota la vida laboral la formació és contínua, 
hauràs d’anar formant-te. Per tant, l’estada al Institut Pedraforca és l’inici d’un camí que es perllonga tota la 
teva vida laboral. Esperem que la teva estada al centre sigui molt profitosa i gaudeixis de les matèries que 
segueixis. 
 
Que tinguis un bon curs!! 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

3 

1. Informació general sobre el centre educatiu  

 
Aquí tens un resum dels aspectes més pràctics de funcionament del centre, encara que pots consultar: 
 

− La totalitat de la normativa del Departament d’Ensenyament en el següent web:  
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament 

− Cicles LOE: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe 
 
Recorda que ara estàs matriculat en un ensenyament professional post  obligatori i presencial que té unes 
característiques pròpies, sobre tot en allò que fa referència a l’assistència, al treball i al seguiment personal 
de les matèries.  
 
La teva persona de referència en aquest centre és el teu tutor/a de grup. Ell /Ella és qui gestionarà els teu 
dubtes, tràmits o incidències relacionats amb el cicle formatiu on t’has matriculat o bé t’ adreçarà a les 
persones adients.  
 
Per qualsevol consulta hi ha un horari de tutoria d’atenció individualitzada amb el tutor/a. 
 
Recorda que tens més informació que et pot ser d’utilitat al web de l’Institut: 
 

Institut Pedraforca 
Carrer Enginyer Moncunill 2 
L’Hospitalet de Llobregat 08905 
http://www.institutpedraforca.com/ 

 
 

 
Adreça de correu per fer consultes administratives: inspedraforca.secretaria@gmail.com 
 

 
Organització del centre: 

 
El centre s’organitza en base al Reglament Orgànic de Centres d’Ensenyament Secundari i els seus principals 
elements són: 
 

− El consell escolar: Aprova la programació general de l’Institut i vetlla per la bona gestió del centre i el 
compliment d’aquesta. També li correspon l’elecció del director/a i l’admissió i permanència de 
l’alumnat en el centre, la resolució de conflictes i la imposició de les sancions en matèria de disciplina. 
Els membres del consell escolar són 
Director 
Cap d’estudis 
Secretari 
Representants del professorat 
Representants de l’alumnat 
Representants de pares i mares de l’alumnat 
Representant de l’Ajuntament 
Representant del Personal d’administració i serveis (PAS) 
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Equip directiu: És l’òrgan executiu de l’institut, la seva funció principal és programar i dirigir el dia a dia de 
l’activitat formativa del centre i la seva gestió administrativa i funcional amb l’ajut dels equips de 
coordinació. Aquest curs formen part d’aquest equip: 

 

Equip directiu Professorat 

Director Bernat Juan 

Administradora Sara blancafort 

Cap d’estudis ESO i BTX Marta Vàzquez 

Cap d’estudis F.P. Belen Notario 

Coordinador pedagògic Carolina Torres 

Secretari Juanjo Bonet 

 
- Coordinacions de centre 

 

Coordinació Professor/a 

Coordinadora de  FP i FP Dual Susana Sánchez 

 
- Departaments i seminaris de FP 

 

Departament Cap Departament  

Formació i Organització Laboral (FOL) Sonia Mañas 

Imatge personal Cecilia Calabuig 

Sanitat I (CAI, Documentació sanitària i Dietètica) Xavier Febrero 
Amalia artiga 

Sanitat II (Farmàcia, Laboratori) Gemma Aguado 

Transport i manteniment de vehicles Pedro Pérez  

Responsable curs d’accés a cicles de grau superior Bernat Juan 

 
 

Oferta educativa de l’Institut Pedraforca 
● ESO 
● Batxillerat 
● Cicles Formatius 

○ Família transports i manteniment de vehicles 
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○ Família sanitat 
○ Família Imatge personal 

■ CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar (LOE  Dual) 
■ CFGM Estètica i bellesa (LOE  Dual) 

 
 

 
Representant del grup: Delegat 
 
Cada grup classe tindrà un delegat/da i un sotsdelegat/da que seran els portaveus de la resta d’alumnat del 
grup.  
 
EL PAPER DELS DELEGATS/DES 
 
• Els delegats son votats pel grup classe. Són representants i referents dels estudiants que els han escollit i 
per tant poden ser revocats, sota supervisió del tutor/a per aquests estudiants si consideren que no 
compleixen el paper que se'ls ha encomanat. 
Normalment s’escullen una vegada a l’any, en iniciar-se el curs. 
 
• Qualsevol estudiant és elegible com a delegat. 
 
• Els delegats són portaveus en tot moment de la voluntat dels seus companys i n’han de defensar els seus 
drets. 
 
• S’esforcen per fer present l’opinió dels seus companys. 
 
• Fan d’interlocutors en qualsevol problema entre els alumnes i els professors o els òrgans de gestió i de 
govern del Centre. 
 
• Potencien la participació dels estudiants a totes les esferes i a tots els àmbits. 
 
• Han de ser informats pels òrgans de govern sobre el funcionament del Centre i sobre qualsevol altre 
esdeveniment que pugui afectar els estudiants, en general o d’una matèria concreta, com a representants del 
grup.  
 
• Mantenen permanentment informats la resta d’estudiants de les decisions preses als òrgans de direcció del 
Centre, així com de qualsevol esdeveniment que pugui afectar la seva vida d’estudiant. 
 
 
LA COMISSIÓ DE DELEGATS 
 
La comissió de delegats és l’òrgan que facilita la comunicació entre els alumnes i els òrgans de govern del 
centre i canalitza la participació de l’alumnat en la vida del centre. 
 
Està formada pels delegats de cada grup i pels representants dels alumnes en el consell escolar del centre. 
 
La comissió de delegats coordinada per un professor/a, es reuneix periòdicament per tractar els diferents 
temes relacionats amb la participació de l’alumnat en la vida del centre. 
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Entre les competències de la comissió de delegats podem destacar: 
 

Participar en l’organització d’activitats com festes tradicionals ( Nadal, Diada de la Pau, Carnestoltes, Sant 
Jordi), viatges de final de curs, activitats amb altres centres, etc. 
 

Col·laborar en la difusió i aplicació de mesures i normes que millorin la convivència i la vida en el centre. 
 
Coordinar amb els grups d’alumnes les convocatòries de “vaga d’estudiants”, tenint sempre en compte que la 
convocatòria ha d’estar justificada dins de l’àmbit escolar i que, es gestionaran tenint present les normes 
aprovades pel centre en concepte de “Dret de reunió de l’alumnat”. 

 
Donar assessorament i suport als representants dels alumnes del consell escolar, als quals faran arribar la 
problemàtica específica de cadascun dels cursos. 
 
Elaborar informes per al Consell escolar, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment d’aquest òrgan col·legiat. 
 
Ser informat amb antelació suficient respecte l’ordre del dia del Consell escolar, i dels acords adoptats, 
amb la finalitat de difondre-ho a tots els cursos. 
 
Informar de les seves activitats a tots els membres del centre. 
 
Fer propostes a l’equip directiu sobre temes relatius a l’Institut. 
 
Canalitzar la informació rebuda i explicar-la a la resta de l’alumnat. 
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1.1 Calendari del curs 2021-22 

Inici curs:  

Grau mitjà: 13/09/21 

Grau superior 20/09/21 (excepte segon laboratori i DAS: 13/09/21)  

Trimestres:  

Primer trimestre: 13-20/09/21 - 26/11/21  

Segon trimestre: 29/11/21- 06/03/22  

Tercer trimestre: 07/03/22-03/6/22  

 

Recuperacions ordinàries:  

     - Cursos sense mòdul projecte/síntesi intensiu: del 30/05/22 fins 02/06/22  

  

Juntes, butlletins i reclamacions:  

Juntes pre-avaluacions: entre 11/10/21 i 22/10/21.  

Junta primera avaluació: entre 01/12/21 i 15/12/21  

Butlletins notes primera avaluació: 21/12/21 i 22/12/21  

Reclamacions qualificacions definitives: 22/12/21 i 10-11/01/22  

Juntes extraordinàries per resoldre reclamacions: 12/01/22  

 

Junta segona avaluació: entre 07/03/22 i 16/03/22  

Butlletins segona avaluació: del 21/03/22 al 25/03/22  

Reclamacions qualificacions definitives: 28 i 29/03/22  

Juntes extraordinàries per resoldre reclamacions: 30/03/22  

Junta extraordinària qualitativa per alumnat que es presenta PAU: 25/05/22  

 

Juntes tercera avaluació i finals primera convocatòria: 07 i 08/06/22  

Informació oral notes finals primera convocatòria: 08(tarda) i 09/06/22 (matí)  

Reclamacions qualificacions finals primera convocatòria: 09 i 10/06/22  

Juntes extraordinàries per resoldre reclamacions: 13/06/22  

 

Exàmens segona convocatòria (tot el contingut de la matèria): entre 14/06/22 i 17/06/22  

Juntes finals segona convocatòria: 20/06/22  

Entrega butlletins finals primera i segona convocatòria: 21/06/22 (grups tarda) i 22/06/22 (grups matí)  
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Reclamacions qualificacions segona convocatòria: 23 i 27/06/22  

Juntes extraordinàries per resoldre reclamacions de segona convocatòria: 28/06/22  

 

Vacances i festius  

Vacances Nadal: 23/12/21- 7/01/22 ambdós inclosos  

Vacances Setmana Santa: 11/04/22-18/04/22 ambdós inclosos  

 

Dies festius: 

  - 11 de setembre / 24 de setembre / 12 d’octubre / 1 de novembre / 6 de desembre / 8 de desembre / 1 de 
maig / 6 de juny  

 

Dies festius de lliure disposició: -  

1r trimestre: Dimarts 7 de desembre de 2021. -  

2n trimestre: Dilluns 28 de febrer de 2022. -  

3r trimestre: Divendres 3 de juny de 2022  

 

Reunions delegats i sots-delegats. 

- Reunió conjunta ( a determinar) 
- Dimecres 15 de desembre de 2021 (14:30) 
- Dimecres 18 de maig de 2022 (14:30) 

 

1.2 Informació derivada de LA NORMATIVA GENERAL (Departament d’Ensenyament) 

 
1.2.1 Assistència 
 
En la modalitat presencial, que és la que s’imparteix al centre, l’assistència de l’alumnat és obligatòria a totes 
les hores previstes per a cadascun dels UF lectius que es cursin incloses les hores previstes del UF de formació 
en centres de treball. L’assistència de l’alumnat és la condició necessària que permet l’avaluació contínua. 
Només es poden tenir un màxim de 20% de les hores lectives de les UF’s del mòdul sense justificar. 
En cas que l’alumnat, hagi de seguir el curs des de la seva llar, ha de realitzar totes les activitats online. Si la 
no assistència a classe es recomanada pel protocol de COVID-19 no se li acumularan les faltes d’assistencia 
sempre que ho pugui documentar adequadament i faci les tasques quer si enco 
 
1.2.2 Semipresencialitat.  
 
Com a mesura flexibilitzadora, s’ofereix la possibilitat de cursar algunes UF del Cicle Formatiu amb caràcter 
semipresencial, per tal de poder conciliar la vida laboral i acadèmica. Això suposa un increment en el 
percentatge d’hores de no assistència a una Unitat Formativa (UF), sense perdre el dret a l’avaluació 
continuada durant la 1ª convocatòria, fins a un màxim del 50%. 
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Es podrà sol·licitar la semipresencialitat per motius laborals o per cura d’un familiar depenent, situacions que 
han d'ésser  degudament justificades, tal i com informarà el tutor/a. (contracte laboral, partida de naixement, 
etc). 
 
Es contempla la semipresencialitat a alguns mòduls del cicle. Cada professor/a adaptarà una pauta 
metodològica individual a cada alumne que la sol·liciti." 
 
Procediment per a sol·licitar el règim de semipresencialitat de determinats mòduls professionals del cicle 
formatiu:  

- MP06 Anàlisi estètic 
- MP08 Imatge corporal i hàbits saludables  
- MP09 Cosmetologia 
- MP11 Màrqueting i venda en imatge personal 
- MP14 Anglès tècnic 

 
Finalitat  
La matrícula semipresencial té per finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional.  
 
Qui la pot demanar  
Persones que adjuntin documentalment (contracte, horari laboral) la incompatibilitat de l’horari lectiu amb 
treball; tenir cura d’altres persones dependents (certificat de dependència i relació amb l’alumne, certificat 
de naixement per nadons) o qualsevol altra circumstància excepcional que impedeix o dificulta assistir a la 
totalitat de les classes lectives.  
 
Documentació a presentar  
Sol·licitud d’autorització de matrícula semipresencial i la que se’n deriva de l’esmentada sol·licitud.  
Graella de signatures del professorat implicat.  
 
Procediment a seguir  

1. L’alumne primerament ha de parlar amb el seu tutor per a que l’orienti i conjuntament complimenten 
el full “Sol·licitud d’autorització de matrícula en règim semipresencial” que li entrega el tutor.  

 
2. L’alumne es dirigirà a cadascun dels professors responsables de laUF dels que demana la 

semipresencialitat per a rebre la pauta metodològica.  
 

3. El professor, un cop ha orientat a l’alumne, signarà en el full “Graella de signatures del professorat 
que imparteix semipresencialitat”  

 
4. L’alumne lliurarà en la secretaria del centre tota la documentació.  

 
5. El professor que impartirà la semipresencialitat haurà de complimentar i  entregar a Prefectura 

d’estudis la pauta metodològica.  
 

6. Prefectura d’Estudis reunirà tota la documentació de la sol·licitud de l’alumne i donarà resposta 
 

Resposta a la sol·licitud:  
El director del centre donarà resposta per escrit acceptant o denegant la sol·licitud de matrícula 
semipresencial. 
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1.3. Matriculació de mòduls/UF solts (matrícula parcial)  

 
L’alumnat podrà realitzar la matrícula de mòduls solts del cicle formatiu, i se’ls aplicarà la normativa general.  
A fi de donar resposta a la diversitat de necessitats de les persones i de les empreses, els centres promouran 
mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional d’acord amb el Decret 
284/2011. Així, el centre, un cop finalitzat el procés ordinari de matrícula, oferirà la matriculació parcial dels 
UFs de cicle formatiu en cas que hi hagi places vacants.  
 
El centre a través del tutor assessorarà als alumnes sobre el possible itinerari formatiu a seguir en la 
matriculació de mòduls/UF solts d’acord amb el projecte curricular del centre i l’interès formatiu de l’alumne.  
 

  1.4. Renúncia a la matrícula 

 
L’alumne/a, o qui tingui la pàtria potestat si és menor, podrà sol·licitar per qualsevol de les causes que 
s’indiquen a continuació, la renúncia total o parcial de la matrícula del cicle formatiu, per escrit i per una sola 
vegada, al director del centre.  
 
a) La malaltia o accident de l'alumne/a o de familiars.  
b) L'atenció a familiars.  
c) La maternitat o paternitat.  
d) Canvi de condicions de treball  o incorporació a un lloc de treball.  
e) Altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari.  
 
L’alumne/a haurà d’aportar la documentació que justifiqui de manera fidedigna les circumstàncies al·legades.  
 
En els supòsits d’acceptació de renúncia a la matrícula, l’alumne afectat: 

Conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent.  
No perd la qualificació obtinguda en els mòduls superats.  
No se li conten les convocatòries dels mòduls no qualificats. 
En el cas d’haver-se iniciat, sense completar-la, la fase de formació en centres de treball, es 
computen les hores de formació en centres de treball efectivament realitzades i valorades 
positivament.  

 
Podran ser causes de l’anul·lació total de la matrícula aquelles que generen una absència prolongada 
 

1.5. Beques 

Les beques dels ensenyaments postobligatoris s’han de tramitar de forma individual i telemàtica. El termini 
de sol·licitud Desde el 3 d’agost al 14 d’octubre de 2021, inclusive. Tens la informació a: 
 

− Web del Ministerio de Educación. Becas: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-
ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas.html 
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− Web de la Generalitat, Dep. D’Educació. Beques, ajuts i subvencions: 
https://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Beques-de-caracter-general-
del-Ministeri-per-a-estudiants-que-cursin-estudis-postobligatoris-per-al-curs-2020-2021-GRAL-2020 

 

1.6. Convalidacions 

 
Com a regla general, el termini de sol·licitud de convalidació de mòduls/UFs és la primera setmana d’octubre. 
 
S’han de presentar en secretaria del centre tots aquests documents:  

Títol o Resguard de títol si s’han completat estudis 
Certificat oficial de notes dels estudis cursats 
Altra documentació (certificat qualifica’t… ) 
Full de sol·licitud (demanar model al tutor) degudament complimentat  

 
La resolució de les convalidacions es fa mitjançant la direcció del centre o el Departament d’Ensenyament 
segons els casos. En qualsevol cas la resposta es donarà per escrit a través del tutor.  
Recorda que és responsabilitat de l’alumnat la lectura acurada dels documents d’atorgament / denegació de 
les convalidacions. 
 
Mentre no estigui resolta i atorgada la convalidació, l’alumnat ha d’assistir a classe. 
 

1.7.  Promoció / Repetició de curs 

L'alumne pot ser avaluat d'una unitat formativa com a màxim en quatre convocatòries, excepte el mòdul 
professional de formació en centres de treball que només ho pot ser en dues. Amb caràcter excepcional, 
l'alumne pot sol·licitar una cinquena convocatòria per motius de malaltia, discapacitat o altres que influeix o 
impedeix el desenvolupament dels estudis, que el director o directora del centre l'ha de resoldre. 
 
Amb cada matrícula de les unitats formatives l'alumne disposa del dret a 4 convocatòries al mateix centre. 
L'alumne que hagi perdut el dret a l'avaluació continuada o que abandoni, perd la primera convocatòria i es 
fa constar com a "No presentat" (NP). La presentació a la segona convocatòria és voluntària. A l'alumne que 
no s'hi presenti no se li comptarà aquesta segona convocatòria a efectes del còmput màxim i constarà com a 
"No presentat" (NP). 
 
L'alumne que hagi superat un nombre d'unitats formatives amb càrrega horària superior al 60% del conjunt 
planificat en el primer curs en hores lectives, pot matricular-se en el segon curs del cicle. Ha de cursar les 
unitats formatives no superades del primer curs prioritàriament.  
 
Es matricula en les unitats formatives no superades del primer curs del cicle i, opcionalment, de les unitats 
formatives del segon curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular de manera significativa, 
segons el projecte del centre i la disponibilitat de places. 
 
Tanmateix, les normes d'organització i funcionament del centre poden determinar en quines circumstàncies 
excepcionals, relacionades amb incompatibilitats curriculars o horàries, un alumne ha de matricular-se només 
de les unitats formatives de primer curs, malgrat haver superat el 60% de la durada horària del conjunt de 
UFs/Mòduls de primer curs. 
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1.8 Informació derivada de la normativa de l'Institut Pedraforca 

CONVIVÈNCIA 
Aquest Institut és un centre on hem de conviure, treballar i estudiar tots els membres de la comunitat escolar. 
El funcionament diari atenent les característiques dels diferents nivells educatius fa imprescindible el 
compliment d’unes normes bàsiques de convivència escolar. Aquestes són recollides per les Normes 
d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) i regulades al Decret d’Autonomia de Centres. 
Queden resumides en els seus aspectes pràctics en els punts següents: 
- Les entrades i sortides dels tallers/aules, es faran amb ordre i silenci, tot respectant les normes de 

convivència del Centre. Els alumnes de EB entren a les 15:00h. 
- Han de portar mascareta posada adequadament, mantenir la distància de seguretat 1,5 m de separació amb 

els seus companys. Aniran directament a l'aula assignada, sense interaccionar amb altres alumnes ni 
companys del cicle. No podran estar als passadissos, ni lavabos. 

- En començar la classe, cal tenir el material preparat per començar a treballar. El material de cada alumne 
es individual e intransferible amb els seus companys. Cada alumne és responsable del seu material, i del seu 
manteniment i desinfecció. 

- A l’aula i al centre, cal complir les indicacions del professorat.  
- A moltes matèries hi ha material (bata, EPIs, dossier, llibre...) que es considera imprescindible pel 

seguiment de les classes (veure plans docents). L’alumnat que no porti aquest material no podrà participar 
a l’activitat i aquesta els contarà com a NO realitzada. L’alumne realitzarà les tasques que el professor 
consideri adients. El professor pot decidir enviar el alumne a la biblioteca si ho considera adequat. Aquest 
fet a més tindrà efectes acadèmics.  

- A les classes de dues o més hores de durada, el professor determina les possibles aturades, però no està 
permesa la sortida dels alumnes fora de les aules. 

- Només es tocarà el material que correspongui a la pràctica i sota la supervisió del professorat. 
- Les intervencions, respostes i en general la comunicació amb el professorat, amb els companys i 

companyes i amb la resta del personal del centre, han de ser sempre correctes i respectuoses.  
- S’ha de tenir cura del mobiliari, instruments, instal·lacions i materials utilitzats, complint les normes 

d’ordre, de seguretat i higiene i les indicacions del professorat.  
- No es pot menjar ni beure a les classes, passadissos ni als tallers. 
- Com a regla general no es pot fer ús del telèfon mòbil ni altres dispositius electrònics a l’aula si no està 

específicament autoritzat pel professor/a. 
 

- Quan se surt de l’aula, aquesta ha de quedar neta i endreçada. Si es detecta qualsevol desperfecte, feu-ho 
saber al professorat, tutor o tutora i ompliu el full d’incidències. 

- Cal pujar les cadires sobre la taula, per facilitar les tasques de neteja, en l’última hora d’ocupació de l’aula 
(matí i tarda). 

- No és permès asseure’s a les escales del centre. 
- A les hores d’esbarjo, no restarà ningú a les aules. Les aules restaran tancades.(No s’aplica durant la 

situació sanitària COVID19) 
- Es pot anar al wc en el canvi de classe i també sempre sota autorització del professor. 
 
- No s’ha de sortir fora del centre entre classe i classe, atès que si ho fas no tindràs temps d’arribar a temps 

a la següent classe. El temps de canvi de classe és com a màxim de 5 minuts i sempre sota indicació del 
professorat. 
 

- NO Es pot sortir fora del centre durant l’hora de l’esbarjo. Un cop fora del centre no es podrà accedir-hi de 
nou fins el final del temps d’esbarjo. Si ets menor d’edat has d’estar autoritzat pels teus pares/tutors. 
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S’ha de recordar que l’Institut no té en cap cas responsabilitat sobre els objectes/material perdut, substrat o 
deteriorat propietat de l’alumnat. 
D’acord amb les NOFC quan s’incompleixin les normes de convivència, l’alumnat serà sancionat pel 
professorat o direcció del centre i la sanció serà comunicada a la Comissió de Convivència.  
 
1.3.1 Règim d’assistència de l’alumnat al Cicle.  
 
Amb caràcter general, es recorda que l’assistència dels alumnes és obligatòria en totes les hores presencials 
de les unitats formatives dels mòduls professionals / unitats didàctiques dels UFs, incloses les hores de 
presència en els centres de treball on es cursa l’FCT. En cas de manca d’assistència reiterada sense justificació, 
es perd el dret a l’avaluació continuada i són d’aplicació les normes que el centre té establertes a l’efecte, 
d’acord amb l’article 37 de la Llei 12/2009 d’educació, i els articles 24 i 25 del Decret 102/2010, d’autonomia 
dels centres educatius, que la desplega. 
 
L’assistència repercutirà en la qualificació final de l’assignatura segons figura en els plans docents. 
 
Tenint en compte que els ensenyaments de FP estan orientats a la inserció a la vida laboral, per a considerar 
les absències com a justificades, es prendrà com a referència les que recull la normativa laboral vigent, com 
ara la malaltia pròpia, naixement d’un fill, casament, assistència a un deure inexcusable...Totes aquestes 
absències seran justificades amb la documentació adient degudament datada (dia i hora) i segellada. 
 
El document justificant d’una visita mèdica ha d’incloure la menció “la persona ha de guardar repòs” o similar 
perquè sigui vàlid com a justificant d’una absència fora de l’hora de la visita. 
 
El fet de treballar o d’incorporar-se a un lloc de treball, en cap cas es considerarà una causa justificada per 
faltar a les classes. En tot cas, és L’equip docent qui té la potestat de justificar o no les absències, a la vista 
dels documents presentats per l’alumnat. 
 
Si has de faltar a classe, i ho saps amb antelació, avisa al professorat implicat i al teu tutor i, quan tornis a 
classe, mostra’ls el justificant de la falta d’assistència. 
 
L’alumnat que presenti un justificant d’absència (no més tard d’una setmana després de la falta), l’ha 
d’ensenyar primerament als professors afectats, que li signaran, i finalment l’ha de lliurar al tutor/a perquè 
aquest en faci el còmput global de faltes i custodiï el document. 
 
L’equip docent, d’acord amb el Departament corresponent, ha establert uns percentatges màxims de faltes 
d’assistència injustificades:  
 
FALTES NO JUSTIFICADES: 
 

● LOE: Quan el percentatge d’hores de no assistència a una Unitat Formativa (UF) superi el 20% de les 
hores totals de la UF, l’alumne/a perdrà el dret a l’avaluació continuada durant la 1ª convocatòria i 
només conservarà el dret a la convocatòria 2ª de recuperació, això suposa que s’haurà d’examinar de 
tota la UF sencera a la segona convocatòria.  

 
● Quan un alumne/a matriculat al cicle formatiu no assisteix a cap classe durant els primers cinc dies de 

curs, ni comuniqui al tutor/a cap motiu justificat de la seva absència, el/la tutor/a es posarà en contacte 
amb l'alumne/a, per tal de, arribat el cas, formalitzar la seva anul·lació de matrícula o procedir a aplicar 
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les NOFC donant-lo de baixa, amb la finalitat de cobrir la plaça vacant amb un alumne/a de la llista 
d'espera del cicle formatiu. 

 
● Sens perjudici del que preveu l’article 37.4 de la Llei d’educació en matèria de faltes d’assistència i de 

puntualitat injustificades de l’alumne; L’absència injustificada, sistemàtica i reiterada de l’alumne en 
edat d’escolarització no obligatòria (en qualsevol dels ensenyaments del centre), durant 5 dies lectius, 
pot comportar l’anul·lació de la matrícula de l’alumne. 

En el moment en que s’arribi a acumular aquest període d’absència, el tutor notificarà aquesta circumstància 
a l’alumne absentista i als seus pares o tutors legals en el cas de menors d’edat. Si en el termini d’una setmana 
no queda justificada fefaentment la seva absència, la direcció del centre podrà anul·lar la matrícula de 
l’alumne per absentisme continuat no justificat, i la seva vacant podrà ser ocupada per una altra persona. 
 

● C
om a norma general, si la suma de les faltes, ja siguin justificades com no, supera el 20% del total de la 
UF  es perdrà el dret a l’avaluació continuada i l’alumne/a haurà d’examinar-se de tota la UF a la 
convocatòria següent: 2ª convocatòria.  

En casos molt excepcionals l’equip docent valorarà altres possibilitats ampliant aquest %. 

 

Normes Covid  

19https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/comunicacion/noticias/junio2021/medidas-
covid.html 

 

https://drive.google.com/file/d/16aohN0Rl0OVjoXPukPGWEh-hn4A5XTfj/view?usp=drivesdk 

 

 

FALTA EL DIA D ’UN EXAMEN /PROVA D’AVALUACIÓ 
Si la falta NO és justificada: Aquesta prova no es repetirà i comptarà amb un zero/NO realitzada. 
Si la falta es justificada. Si és una tasca quedarà a criteri del professor si es repeteix o no. 
Si és una prova es realitzarà un altre dia fixat pel professor abans de finalitzar l’UF. 
 
1.3.2 Retards.  
 
Es considera retard l’arribada de l’alumne/a a la sessió de classe una vegada aquesta ja hagi començat 10’ 
desprès de l’hora d’entrada. 
Si l’alumne arriba amb retard al centre o a la classe. 
Si un alumne arriba amb retard a un examen/prova final: 
Si el retard NO és justificat, No el podrà fer fins la següent convocatòria. 
Si el retard SI és Justificat podrà fer l’examen/prova sempre que NO hi hagi sortit cap alumne i en el mateix 
temps, és a dir haurà d’acabar l’examen a l’hora prevista; No tindrà més temps. 
 
1.3.3 Activitats complementàries.  
 
Les activitats complementàries que s’organitzen des de les diferents matèries, com les sortides, xerrades... 
són d’assistència obligatòria. 
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Les activitats complementàries que organitza el centre i són considerades extraescolars (reforços 
d’assignatures, preparació per a les PAU, esports...) són d’assistència voluntària i estan subjectes als 
pagaments corresponents. 
 
1.3.5- Canals de comunicació amb el professorat 
 
Les hores destinades a tutories son les adequades per una comunicació alumnat- professorat 
En cas de sorgir una qüestió de caire urgent i no estar el/la tutor/a present, l’alumnat pot adreçar-se a la Cap 
de Departament d’imatge personal 
 
 
1.3.6-  Avaluació diagnòstica  
Es realitzarà una avaluació diagnòstica a tot l’alumnat de primer curs en els àmbits de llengua catalana i 
matemàtiques. 
Aquesta avaluació diagnòstica serveix per diagnosticar d’una manera objectiva i sistemàtica les mancances en  
 
 
 1.4. Normativa Específica del Departament d’imatge personal 
 
L’alumnat d’ESTÈTICA  ha de presentar la següent imatge: 

Uniforme net i planxat. No es podrà realitzar cap tasca en el taller de perruqueria sense uniforme 
o material. 
Cabell recollit 
Mans netes i polides  
Pell de les mans suau i tacte agradable (fer ús dels guants). 
Sabates netes polides i còmodes 
No està permès menjar o mastegar xiclet, beure (solament aigua)  

Tenir la següent actitud: 
Educada en el tracte amb el personal del centre, companys/es i clients. 
Positiva en la forma d’encarar els esdeveniments 
Amable amb tothom 
Receptiva als aprenentatges 

Tenir el següent comportament: 
Parlar amb un to de veu mig, sense cridar en cap cas ni fer sorolls. 
No anar amunt i avall del taller ni canvi a l’altre taller, sense necessitat. 
Tenir cura de les instal·lacions, aparells, estris i cosmètics 
Cada cop que es surti del taller s’ha de deixar l’aula preparada per facilitar la tasca del servei de 
neteja i l’aula en condicions per l’entrada del següent grup. Escombrar, netejar el rentacaps, 
tocadors, lliteres, aparells, miralls... anirà a càrrec dels alumnes supervisats pel professor/a i la 
directora del taller 
Les entrades i sortides del taller s’han de fer amb el màxim d’ordre i supervisades per la directora 
del taller 
L’alumnat no pot sortir de l’aula fins que el professor/a no doni permís. 
Portar sempre el material d’ús personal 
Evitar les faltes d’assistència encara que siguin justificades (és un cicle presencial) 
Cal apagar el telèfon mòbil en iniciar qualsevol activitat al centre. Els professors/es poden treure 
el telèfon fins a finalitzar la classe i/o donar-li a la Direcció del Centre. Es posarà una sanció lleu 
(que li serà comunicada al tutor/a). Quan l’alumne arribi a les tres sancions lleus, implicarà una 
sanció greu al seu expedient i la corresponent notificació d’incidència.  
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Si el professorat ho considera adient, pel tipus de feina a fer i/o per millorar el rendiment de 
l’alumnat, podrà posar música. Ningú més que el professorat posarà musica. La música serà de 
tipus ambiental, relaxant, chillout... depenent dels aprenentatges a assolir. 
Si és necessari anar al lavabo, es demana permís al professor que tingui en aquell horari, que 
guarda la clau del lavabo. 
No es permetrà cap conflicte a classe. Aquesta situació pot derivar a un part d’incidència a tots 
els implicats. En el 2on curs, la no resolució del conflicte, suposarà la interrupció immediata de 
la FCT. 
No es permet l’entrada a les classes o els tallers d’estètica un cop hagin començat les classes. 

 
ACTIVITATS LECTIVES 
S’inicien a l’hora d’inici prevista i no finalitzen fins l’hora establerta de finalització. S’inclouen les 
primeres hores de tarda, després dels esbarjos i les darreres hores de tarda. 
-  
ACCESOS AL CENTRE 
Els alumnes poden anar a classe entre les 15:00h i les 15:10h. Si arriben més tard es farà constar 
a l'SBD el seu retard si no hi són a l’hora d’inici. 
El centre roman tancat entre les 15:10 i les 15:20. Els alumnes no poden anar a classe si arriben 
després d’aquestes hores. 
 
ASCENSOR 
La utilització de l’ascensor per part de l’alumnat està prohibida. Únicament els alumnes amb 
dificultats de mobilitat podran demanar una còpia de la clau a l’administradora durant el període 
que les pateixin.  
Hauran de dipositar una fiança de 10 € per obtenir la clau. Aquesta fiança se’ls retornarà quan 
retornin la clau de l’ascensor (perquè hagin desaparegut els problemes de mobilitat o finalitzi el 
curs).   
BAR 
Aquest curs romandrà tancat el bar per el tema del COVID-19. 
 
MÒBILS, APARELLS INFORMÀTICS I D’ALTRES OBJECTES PERSONALS 
L’Institut Pedraforca no es fa responsable de la seva sostracció o pèrdua. 
L’Institut Pedraforca no es fa responsable dels desperfectes que hi puguin patir amb motiu de la 
seva introducció dins el recinte escolar 
El seu ús a les aules està prohibit, a menys que el professorat ho autoritzi per a alguna activitat 
didàctica puntual. 

 
SORTIDES DEL CENTRE PER PART DE MENORS 
No poden sortir els menors del centre sense l’autorització per escrit dels seus pares, mares o 
tutors. 
En cas d’absència d’un professor, els alumnes de post obligatòria menors d’edat no podran sortir 
del centre sense l’autorització per escrit prèvia dels seus pares, mares o tutors.  
No podran abandonar l’aula fins que el professor de guàrdia no ho autoritzi, una vegada 
comprovat que no se’ls ha de donar cap informació o encàrrec d’activitats. 

 
En el Cas de Sintomatología Covid es segueix el protocol establert actualitzat. 

Consultar la Guia Covid. 

https://drive.google.com/file/d/16nN7dxQIsIvxGpF2FFQ3gVxfVH8AljQ1/view?usp=sharing 
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PROFESORES QUE IMPARTEIXEN EL CICLE 
 
 

MP01 TÈCNIQUES D’HIGIENE FACIAL I CORPORAL Jèssica García 

MP02 MAQUILLATGE Carolina Quero 

MP03 DEPILACIÓ MECÀNICA I DECOLORACIÓ Maria Casas/ Jèssica García 

MP04 ESTÈTICA DE MANS I PEUS Maria Casas 

MP05 TÈCNIQUES D’UNGLES ARTIFICIALS Maria Casas 

MP06 ANÀLISIS ESTÈTICA Mónica Mallén 

MP07  ACTIVITATS EN CABINA D’ESTÈTICA Carolina Quero 

MP08 IMATGE CORPORAL I HÀBITS SALUDAB Mónica Mallén 

MP09 COSMETOLOGIA  Carmen Palacín 

MP10 PERFUMERIA Mónica Mallén 

MP11 MÀRQUETING Carmen Palacín 

MP12 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL Manel Gonzalez 

MP13 EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA Manel Gonzalez 

MP14 ANGLÈS TÈCNIC Carmen Palacín 

MP15 SÍNTESIS Jèssica García 

MP16 FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL Carolina Quero 

MP0 DUAL Carolina Quero/ Maria Casas/ Jèssica García/ Mònica 
Mallen 
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2. Organització del Cicle Formatiu. 

 
2.1 Perfil professional del cicle 
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Les competències professionals, personals i socials d’aquest títol es relacionen a continuació: 
● Rebre, emmagatzemar i distribuir els productes, aparells i estris, en condicions idònies de manteniment i 

conservació, controlant el seu consum i estoc. 
● Atendre els clients durant el procés, aplicant normes de procediment dissenyades per l'empresa i 

aconseguint qualitat en el servei. 
● Obtenir informació de les demandes dels clients i de l'anàlisi professional, registrant i arxivant les dades. 
● Seleccionar els materials, equips i cosmètics adequats als tractaments o tècniques estètiques que 

s'aplicaran. 
● Mantenir el material, equips i instal·lacions en òptimes condicions per a la seva utilització. 
● Efectuar la higiene cutània, preparant la pell per a tractaments posteriors. 
● Efectuar la hidratació cutània, mantenint i millorant l'aspecte de la pell. 
● Realitzar maquillatge social, personalitzant-lo i adaptant-lo a les necessitats dels clients. 
● Depilar i descolorir el borrissol, utilitzant procediments mecànics i productes químics adequats. 
● Aplicar tècniques de manicura i pedicura per a l'envelliment i cures de les mans, peus i ungles. 
● Elaborar ungles artificials, individualitzant la tècnica i el disseny segons les demandes dels clients. 
● Assessorar sobre perfums, fragàncies i productes naturals, tenint en compte les característiques personals, 

socials i professionals dels clients. 
● Informar els clients de les cures que s’han de realitzar després del tractament a la cabina d'estètica, així 

com dels hàbits de vida saludables. 
● Realitzar la promoció i comercialització de productes i serveis en l'àmbit d'una empresa d'imatge personal. 
● Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos 

productius, actualitzant els seus coneixements i utilitzant els recursos existents per a «l’aprenentatge al 
llarg de la vida» i les tecnologies de la comunicació i de la informació. 

● Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el 
treball assignat, i cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball. 

● Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les 
provoquen, dins de l'àmbit de la seva competència i amb autonomia. 

● Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents persones que intervenen 
en l'àmbit del seu treball. 

● Aplicar els procediments i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés 
productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i ambiental. 

● Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en les activitats 
professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis. 

● Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva 
activitat professional. 

● Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb 
l'establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural. 

● Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una 
empresa del sector de la imatge personal. 

 
2.2 Organització dels continguts en Mòduls i Unitats formatives.  
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CFGM ESTÈTICA I BELLESA (IP20) 

Distribució d’hores lectives al centre (nou curriculum) 

1er CURS 

Mòduls Professionals Hores Unitats formatives Hores 

MP01 tècniques d'higiene facial i corporal 165 UF 1: higiene facial  42 

UF 2: higiene corporal  42 

UF 3: hidratació facial i corporal 81 

MP02 maquillatge 132 UF 1: maquillatge social 66 

UF 2: maquillatge de publicitat i espectacles 50 

UF 3: bellesa de celles i pestanyes 16 

MP03 depilació mecànica i decoloració 
del borrissol 

99 UF 1: Epilació i decoloració 99 

MP04 estètica de mans i peus 99    UF1 Manicura, pedicura i tractaments de 
mans                                        

66 

UF2 Decoració d’ungles naturals 33 

MP06 anàlisi estètica 66 UF 1: la pell i les seves alteracions bàsiques 22 
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UF 2: equips per a l'anàlisi estètica i el 
diagnòstic 

22 

UF 3: aparells per a tractaments bàsics 
d'estètica 

22 

MP08 imatge corporal i hàbits saludables 103 UF 1: aparells i sistemes del cos humà 44 

UF 2: pautes bàsiques de vida saludables 40 

UF 3: higiene i desinfecció en els serveis 
d'imatge personal 

15 

MP09 cosmetologia per a estètica i 
bellesa 

99 

  

UF 1: cosmètics i formes cosmètiques per a 
estètica 

33 

UF 2: cosmètics d'higiene 16 

UF 3: cosmètics d'hidratació, manteniment i 
protecció de la pell 

22 

UF 4: cosmètics decoratius 16 

UF 5: cosmètics per als annexos cornis de la 
pell 

12 

MP10 perfumeria i cosmètica natural 66 UF 1: perfumeria i aromateràpia en estètica 33 

UF 2: cosmètica natural 33 

Hores lectives totals 829     

Hores lectives setmanals       
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CFGM ESTÈTICA I BELLESA (IP20) 

Distribució d’hores lectives al centre (DUAL) 

2on CURS 

Mòduls Professionals Hores Unitats formatives Hores 

MP0 - DUAL 330 UF 1: Pedraestètic 330 

MP05 Tècniques d'ungles artificials 66 UF 1: tècniques d'ungles acríliques 33 

UF 2: tècniques d'ungles de gel i tècniques 
mixtes 

33 

MP07 activitats en cabina d'estètica 99 UF 1: la cabina d'estètica i bellesa 33 

UF 2: coordinació dels serveis d'estètica i 
bellesa 

66 

MP11 màrqueting i venda en imatge 
personal 

66 UF 1: màrqueting i comunicació 33 

UF 2: promoció i venda de productes i 
serveis 

33 

MP12 Formació i orientació laboral. 82 UF1 Incorporació al treball 49 

UF2 Prevenció de riscos laborals 33 

MP13 Empresa e iniciativa emprenedora. 50 UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 50 
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MP14 Anglès tècnic. 99 UF1 Anglès 99 

MP15 Síntesi. 66 UF1 Síntesi 66 

MP16 Formació en centres de treball. 

FCT 

DUAL 

  

350 

1010 

    

       

 
El cicle formatiu té una durada de 2000 hores distribuïdes en: 
-. 1650 hores en el centre educatiu i 350 hores en el centre de treball (FCT).  
-.   1320 hores en el centre educatiu i 1.010 hores en el centre de treball ( Dual)

3. Plans docents: Guia de cada mòdul 

El professorat del cicle formatiu ha elaborat un pla docent de cadascun dels mòduls/UFs que 
s’imparteixen durant el curs amb els objectius generals, continguts, els criteris d’avaluació i qualificació i els 
instruments de recuperació de cada UF entre d’altres informacions.  

Mòdul professional 1: 

1. CONTEXTUALITZACIÓ 

FAMÍLIA: IMATGE PERSONAL   

CICLE: ESTÈTICA I BELLESA GM 

MÒDUL PROFESSIONAL 01: TÈCNIQUES D’HIGIENE FACIAL I CORPORAL CODI: IP20 

HORES TOTALS: 165h   

HORES SETMANALS:    5h CURS: PRIMER 

PROFESSORAT: Jéssica García  

 
2. REFERENT CURRICULAR 
 
Unitat de competència 
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Aplicar tècniques d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmetics i perfums, complint els 
procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en 
la normativa vigent. 
Competències professionals, personals i socials 
Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol són les que es relacionen a continuació: 
● b) Interpretar les normes dissenyades en els procediments per atendre a l’usuari, aplicant els procediments 

escrits des de l’hora de l’acolliment fins al comiat. 

● c) Realitzar l’anàlisi de l’òrgan cutani, avaluant les seves característiques, per obtenir informació estètica. 

● d) Identificar útils, equips i cosmètics, avaluant les seves característiques per seleccionar els idonis al 

tractament o tècnica aplicats. 

● e) Higienitzar els materials, equips I instal·lacions, netejant-los, desinfectant-los I esterilitzant-los, per 

mantenir-los en òptimes condicions. 

● f) Aplicar les tècniques adequades, seguint els procediments establerts i les normes de qualitat i seguretat i 

higiene, per efectuar la neteja de la pell. 

● m) Analitzar els tipus de tractaments estètics i els hàbits de vida saludables, relacionant-los amb 

l’anatomorfofisiologia humana. 

● n) Identificar operacions de venda i tècniques publicitàries i de marxandatge, valorant les característiques i 

demandes del mercat, per promocionar i comercialitzar els productes i serveis estètics. 

 
3. UNITATS FORMATIVES 
 

MP01: TÈCNIQUES D’HIGIENE FACIAL I CORPORAL ( 165 hores) + DUAL 33 hores 

Unitats Formatives Durada Data inicial Data final 

UF 1: Higiene facial + ( DUAL  10h+ 10HLLD= 20) 42 h 13/09/21 15/11/21 
 

UF 2: Higiene corporal + (DUAL  10h=10 ) 42 h A-17/11/21 
B- 1911/21 

  07/02/22 
 

UF 3: Hidratació facial i corporal + (DUAL 3h = 3h) 81 h A-09/02/22 
B- 11/02/22 

   28/05/21 
 

 
UF 1: Higiene facial.    (42h ) a primer  + (DUAL 10h+10HLLD)=20h a segon 
Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts 

 

(RA) 1.  Determina la tècnica d'higiene facial més adequada per a cada tipus de pell aplicant les tècniques 
d'exploració adequades. 
(RA) 2. Organitza els espais, els estris, els cosmètics i els aparells, adaptant-los a les tècniques estètiques 
d’higiene facial, en condicions de seguretat i d’higiene. 
(RA) 3. Duu a terme les operacions tècniques de desmaquillatge i exfoliació mecànica i química, seguint les 
indicacions i les pautes d'utilització dels cosmètics i dels aparells específics. 
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(RA) 4. Executa tècniques d'higiene facial integrant-hi cosmètics i mitjans tècnics i manuals. 
(RA) 5. Aplica maniobres de massatge estètic específic adaptant-ne els paràmetres a les característiques de 
cada zona i als efectes previstos. 
(RA) 6. Valora els resultats obtinguts i assessora sobre els hàbits d'higiene facial i els cosmètics més adequats i 
les seves pautes d’ús. 
 
UF 2: Higiene Corporal.   (42h )    a primer  + (DUAL 10h+0HLLD)=10h a segon                          

Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts 
RA 1. Determina la tècnica d’higiene corporal més adequada per a cada tipus de pell aplicant-hi les tècniques 
d’exploració adequades. 
RA 2. Organitza els espais, els estris, els cosmètics i els aparells, adaptant-los a les tècniques estètiques 
d’higiene corporal en condicions de seguretat i higiene. 
RA 3. Duu a terme les operacions tècniques d'higiene i d'exfoliació mecànica i química, seguint-ne les 
indicacions i pautes d'utilització de cosmètics i aparells específics. 
RA 4. Executa tècniques d'higiene corporal integrant-ne cosmètics i mitjans tècnics i manuals. 
RA 5. Aplica maniobres de massatge estètic específic adaptant-ne els paràmetres a les característiques de cada 
zona i als efectes pretesos. 
RA 6. Valora els resultats obtinguts i assessora sobre hàbits d'higiene corporal i proposa els cosmètics més 
adequats i les seves pautes d'ús. 
UF 3:  Hidratació facial i corporal.(81 hores) a primer+ (DUAL 3h+0HLLD)=3 h a segon 
Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts 
RA 1. Determina el tractament d’hidratació facial i corporal més adequat per a cada tipus de pell aplicant-hi les 
tècniques d’exploració adequades. 
RA 2. Organitza els espais, els estris, els cosmètics i els aparells, adaptant-los als tractaments estètics 
d’hidratació facial i corporal en condicions de seguretat i higiene. 
RA3. Executa tractaments estètics d'hidratació facial i corporal adaptant-ne els paràmetres a les 
característiques de cada zona i als efectes previstos. 
RA4. Aplica maniobres de massatge estètic específic adaptant-ne els paràmetres a les característiques de cada 
zona i als efectes previstos. 
RA5. Valora els resultats obtinguts i assessora sobre els hàbits d’hidratació facial i corporal, els cosmètics més 
adequats i les seves pautes d'ús. 
4. METODOLOGIA 
 

RA 1. Determina el tractament d’hidratació facial i corporal més adequat per a cada tipus de pell aplicant-hi 
les tècniques d’exploració adequades. 

 

RA 2. Organitza els espais, els estris, els cosmètics i els aparells, adaptant-los als tractaments estètics 
d’hidratació facial i corporal en condicions de seguretat i higiene. 

 

RA3. Executa tractaments estètics d'hidratació facial i corporal adaptant-ne els paràmetres a les 
característiques de cada zona i als efectes previstos.  

 

RA4. Aplica maniobres de massatge estètic específic adaptant-ne els paràmetres a les característiques de 
cada zona i als efectes previstos. 

 

RA5. Valora els resultats obtinguts i assessora sobre els hàbits d’hidratació facial i corporal, els cosmètics 
més adequats i les seves pautes d'ús. 
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 4. METODOLOGIA 
 

- Al començament de cada UF farem una presentació dels continguts bàsics, models d'activitats, resultats 
d’aprenentatge i els criteris d'avaluació. També es realitzarà una avaluació inicial per tenir presents els 
coneixements previs de l’alumne.  

- El mòdul està compost per classes teòriques- pràctiques  
- Explicació teòrica dels continguts amb  recursos de material de suport com llibres, PowerPoint, revistes 

d’estètica i vídeos. 
- Demostració pràctica de les activitats. 
- Activitats  de treballs pràctics en petits grups i individuals. 
- Correcció individualitzada de les activitats  realitzats per l’alumne. 
- Realització de  treballs específics de cada RA. 
- Es realitzaran sortides professionals relacionades amb el mòdul i també es realitzaran sessions amb 

professionals. 
5. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 

 
La qualificació de la MP01  s’obté segons la següent ponderació: 
QUF1 = 10%* RA1 + 15%* RA2 + 20%*RA3 + 30%*RA4 +20%*RA5 + 5%*RA6 
QUF2 = 10%* RA1 + 10%* RA2 + 20%*RA3 + 30%* RA4 +35%*RA5 + 5%*RA6 
QUF3= 10%* RA1 + 10%* RA2 + 40%* RA3 + 35%*RA4 + 5%* RA5  
En cas de no superar la UF de forma contínua, és realitzarà una prova en el període de recuperació establert pel 
centre. 
Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment la/les unitats formatives. 
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 
 
QMP01 = 0,40*UF1+ 0,30* UF2+ 0,30*UF3 
 
L’avaluació serà contínua, a partir de les activitats d’avaluació. S’avaluarà cadascuna de les unitats formatives a 
partir dels criteris d’avaluació seleccionats en cada activitat. 
Hi haurà una avaluació inicial: coneixements previs, habilitats procedimentals, actituds i motivacions. 
L’assistència és obligatòria, la no assistència d’un 20% de la UF, provoca que aquesta no pugui ser avaluada.  
S’avaluarà a través de proves escrites, exercicis teòric-pràctics i seguiment diari de les activitats pràctiques. Al 
mateix temps s’avaluarà  l’assistència, la puntualitat i el compliment de les normes establertes al centre.  
L’alumne/a ha de portar el material i l’uniforme, si no ho porta haurà de romandre a l’aula sense realitzar cap 
treball pràctic, la qual cosa repercutirà a la nota de la Unitat Formativa. 
A criteri del professor/a els exàmens poden ser convocats amb data o sense avisar. 
Presentació dels treballs escrits: 

- El treball s’ha de realitzar, preferiblement, en català. Plataforma Moodle  
- El treball ha de tenir una portada (títol de treball , nom i cognoms de l’alumne, nom del centre, curs 

acadèmic, cicle que realitza)  
- L’índex ha de reflectir el contingut exacte del treball, les diferents parts i les pàgines on es poden trobar 

les activitats. 
- S’inclourà bibliografia i webgrafia. S’ha de revisar l’ortografia, s’ha de justificar  i respectar el marges a 

tot el full. 
La no presentació a un examen o entrega de treball, sols està justificat mèdicament. De no ser així, no implica 
en cap cas una nova convocatòria. Aquella prova queda sense avaluar. 
Es fa la mitja amb la resta de proves avaluatives de les RA.                                                                          
Cada RA no superat (nota inferior a 5) disposarà d’una prova de recuperació  ordinària abans de finalitzar la UF. 
Si  l’alumna/e no supera el RA ha d’anar a segona convocatòria (extraordinària) amb tota la Unitat Formativa.  
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Les convocatòries ordinàries i extraordinàries en cap cas serveixen per pujar nota.  
Nota mínima necessària (sobre 10) de cadascuna de les RA de les UF per a poder fer la mitja de la UF ha de ser 
un 5.  
 
 

6. RECURSOS NECESSARIS 
 
- Aula-taller 
- Càmera fotogràfica. 
- Llibres  
 - Material específic d’estètica 
- Revistes professionals.                                              
- Uniforme. 
- Estris, aparells i productes específics del mp         
- Pissarra 
- Llibreta i bolígraf                                                          
- Models 
- Apunts o dossier del tema.                                             
- Ordinador, canó, pantalla.                                               
- PowerPoint.                                                                  
- DVD. 
 

Mòdul professional 2: 

 
1. CONTEXTUALITZACIÓ 
 

FAMÍLIA: IMATGE PERSONAL   

CICLE: ESTÈTICA I BELLESA GM EBE 

MÒDUL PROFESSIONAL 02: MAQUILLATGE        CODI CICLE: IP20 

HORES TOTALS: 132h   

HORES SETMANALS: MP02 – 4h   (2hores + 2hores) CURS: PRIMER 

PROFESSORAT: CAROLINA QUERO   cquero@xtec.cat 

 
 
2. REFERENT CURRICULAR 
 
Unitat de competència 
 
Aplicar tècniques d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmetics i perfums, complint 
els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental 
establerts en la normativa vigent. 
 
Competències professionals, personals i socials 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

28 

● Rebre, emmagatzemar i distribuir els productes, aparells i estris, en condicions idònies de manteniment i 
conservació, controlant el seu consum i estoc. 

● Atendre els clients durant el procés, aplicant normes de procediment dissenyades per l'empresa i 
aconseguint qualitat en el servei. 

● Obtenir informació de les demandes dels clients i de l'anàlisi professional, registrant i arxivant les dades. 
● Seleccionar els materials, equips i cosmètics adequats als tractaments o tècniques estètiques que 

s'aplicaran. 
● Mantenir el material, equips i instal·lacions en òptimes condicions per a la seva utilització. 
● Efectuar la higiene cutània, preparant la pell per a tractaments posteriors. 
● Efectuar la hidratació cutània, mantenint i millorant l'aspecte de la pell. 
● Realitzar maquillatge social, personalitzant-lo i adaptant-lo a les necessitats dels clients. 
● Depilar i descolorir el borrissol, utilitzant procediments mecànics i productes químics adequats. 
● Aplicar tècniques de manicura i pedicura per a l'embelliment i cures de les mans, peus i ungles. 
● Elaborar ungles artificials, individualitzant la tècnica i el disseny segons les demandes dels clients. 
● Assessorar sobre perfums, fragàncies i productes naturals, tenint en compte les característiques personals, 

socials i professionals dels clients. 
● Informar els clients de les cures que s’han de realitzar després del tractament a la cabina d'estètica, així 

com dels hàbits de vida saludables. 
● Realitzar la promoció i comercialització de productes i serveis en l'àmbit d'una empresa d'imatge personal. 
● Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos 

productius, actualitzant els seus coneixements i utilitzant els recursos existents per a «l’aprenentatge al 
llarg de la vida» i les tecnologies de la comunicació i de la informació. 

● Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el 
treball assignat, i cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball. 

● Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les 
provoquen, dins de l'àmbit de la seva competència i amb autonomia. 

● Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents persones que intervenen 
en l'àmbit del seu treball. 

● Aplicar els procediments i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés 
productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i ambiental. 

● Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en les activitats 
professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis. 

● Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva 
activitat professional. 

● Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb 
l'establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural. 

● Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una 
empresa del sector de la imatge personal. 

 
Resultats d’aprenentatge que s’han d’assolir 
 
UF 1: Maquillatge Social  66 hores (1er curs)   
 
Resultats d’aprenentatge 
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RA1.  Proposa la gamma de colors a emprar en el maquillatge social efectuant-ne proves de cosmètics, colors 
i il·luminació sobre esbossos i models 

RA2.  Analitza la morfologia i les característiques cromàtiques del rostre relacionant-les amb el disseny i el 
color de les correccions visagistes. 

RA3.  Prepara l’espai, els cosmètics, estris i aparells identificant-ne els seus usos i les seves aplicacions 
 

RA4.  Executa protocols de maquillatge personalitzats per a diferents actes socials raonant el procediment i 
la seqüència a seguir 

RA5. Assessora en cosmètica i tècniques de maquillatge tenint en compte els paràmetres que defineixen la 
qualitat del servei. 

 
  UF 2: Maquillatge de publicitat i espectacles  50 hores (1er curs)   
 
  Resultats d’aprenentatge 
 

RA1.  Proposa la gamma de colors a emprar en el maquillatge de publicitat i espectacles efectuant-ne proves 
de cosmètics, colorit i il·luminació sobre esbossos i models  

RA2. Analitza la morfologia i les característiques cromàtiques del rostre relacionant-les amb el disseny i 
el color de les correccions visagistes. 

 
RA3. Prepara l’espai, els cosmètics, estris i aparells identificant-ne els seus usos i les seves aplicacions.. 

 

RA4. Executa protocols de maquillatge personalitzats per a publicitat i espectacles raonant el 
procediment i la seqüència a seguir. 

 
   UF 3: Bellesa de celles i pestanyes  16 hores (1er curs)  
Resultats d’aprenentatge 
 

RA1. Analitza la morfologia i les característiques cromàtiques del rostre relacionant-les amb el disseny i 
el color de les correccions visagistes de celles i pestanyes. 

 
 RA2. Proposa i executa canvis en celles i pestanyes utilitzant les tècniques adequades. 

 
 
3. UNITATS FORMATIVES 
 

MP02: MAQUILLATGE ( 132 hores) + DUAL (33 hores) 

Unitats Formatives Durada Data inicial Data final 

UF 1: Maquillatge Social  66 h 13/09/21 10/01/22 

UF 2: Maquillatge de publicitat i espectacles 50 h 17/01/22 18/04/22 

UF 3: Bellesa de celles i pestanyes 16 h 25/04/22 23/05/22 
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4. METODOLOGIA 
 
Metodologia Utilitzada: 

Per tal d’assolir els resultats d’aprenentatge associats al mòdul  professional per part de l’alumnat, s’utilitzaran 
els següents principis d’aprenentatge: 

Classes Magistrals on s'explica la teòrica dels continguts. 

Aprenentatge per observació amb demostracions pràctiques dels procediments per part del professorat. 

Individualitzada: Aclariment dels dubtes que pugui tenir l’alumnat durant les classes. Correcció 
individualitzada dels procediments realitzats per l’alumnat.  

Comentari de les experiències prèvies o actuals de l'alumnat relacionades amb els continguts que es 
desenvolupen. Explicació de diferents exercicis realitzats per l’alumnat. 

Totes aquestes metodologies facilitaran la obtenció dels resultats d’aprenentatge per part de l’alumnat en el 
mòdul professional. 

Es realitzaran activitats complementàries com sortides durant el curs, a congressos, cases comercials, 
desfilades, aportant  una visió més professional i humana de la nostra professió. 

Es procurarà que la metodologia sigui integradora, participativa i motivadora. 

 

 Activitats centrades en el professorat: 

● Preparació del recursos: fotocòpies, revistes, vídeo, llibres, materials, estris, productes, cosmètics. 
● Presentació, connexió, i exposició de la nova temàtica. 
● Protocol d’actuació segons el servei o tractament a realitzar. 
● Demostracions del procés. 

 

Activitats del grup classe:  

● Observació i valoració de les característiques. 
● Activitat en petit grup: per parelles pràctica de la tècnica. Valoració. 

 

 Activitats individuals: 

● Realització pràctica de la tècnica, amb les companyes. 
● Autorealització. 
● Anàlisi de la forma. 
● Enregistrament. 
● Avaluació. 
● Identificació dels efectes en l’aplicació dels diferents productes. 
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� Mètode Magistral: Per la transmissió d’informació i coneixements del maquillatge. 
� Ensenyament programat: Treballs per l’alumnat per facilitar la retenció dels coneixements adquirits i 

minimitzar el temps d’aprenentatge.  
� Mètode del descobriment: Per adoptar una actitud creadora en l’alumnat a l’hora de crear un 

maquillatge. 
� Mètode del cas: Mètode dedicat a l’estudi i recerca de solucions davant  problemes pràctics preparats 

per el professorat. Problemes pigmentaris del client,.. 
� Mètode de Creativitat: Per estudiar, analitzar i desenvolupar les diferents fases que intervenen en un 

treball creatiu. 
� Mètode de treball en grup de dos persones: Per la realització del diferents treballs pràctics de 

maquillatge. 
� Hi ha aspectes que l’alumne ha de treballar de forma individual o independent (determinats exercicis, 

recerca d’informació, treballs, informes)... 
� Es procura que totes les accions programades a les fitxes d’activitats siguin properes a la realitat. 
� Evitar que els alumnes aprenguin de forma mecànica. L’alumne ha de reflexionar i justificar les seves 

actuacions i la memorització ha de ser comprensiva. 

 
5. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 
 
La qualificació de la MP02, s’obté segons la següent ponderació: 
 

 

 

 

 

L’avaluació de les UF es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions 
iguals o superiors a cinc i negatives les restants.  

Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de forma independent les 3 unitats formatives amb una 
nota igual o superior a 5 sobre 10. 

La nota final del mòdul s’obtindrà de forma ponderada segons el pes d’hores que forma cada unitat formativa. 

                           Qmp2= (0,50· Quf1) + (0,40· Quf2) +( 0,10 · Quf3) 

       

Per superar la UF, l’alumne haurà de superar de forma independent les activitats d'aprenentatge amb una nota 
igual o superior a 5 sobre 10. 
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Per superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de forma independent les 3 unitats formatives amb una nota 
igual o superior a 5 sobre 10. 

Els treballs, dossiers, activitats, exàmens... no presentats serán igual a 0. 

L'avaluació de la UF1: 

● S'avalua amb proves escrites, prova pràctica, treballs de làmines, activitats dels temes del llibre 
dossier, book fotogràfic i les pràctiques taller. 

● Amb els resultats d’aprenentatge corresponents. 

L'avaluació de la UF2: 

● S'avalua amb prova escrita, prova pràctica, activitats dels temes del llibre dossier, qüestionari i book 
fotogràfic i les pràctiques taller. 

● Amb els resultats d’aprenentatge corresponents. 
 

L'avaluació de la UF3: 

● S'avalua amb un qüestionari i les pràctiques taller. 
● Amb els resultats d’aprenentatge corresponents. 

L’alumne ha d’assolir tots els coneixements fonamentals per poder tenir una capacitat professional correcta, 
pel que els resultats d’aprenentatge hauran de ser positius. 

L’assistència de l’alumnat és la condició necessària que permet l’avaluació de la UF i finalment el mòdul. 

L’assistència de l’alumnat és la condició necessària que permet l’avaluació de la UF i finalment el mòdul. 

En cas de manca d’assistència, s’aplicarà la NOFC del centre, d’acord amb el decret de drets i deures de 
l'alumnat. Si l’alumnat supera el 20% de faltes d’assistència injustificada de la UF, la tutora comunicarà a 
l’alumnat, la pèrdua de l’avaluació contínua. 

L’alumnat que ha superat el 20% de faltes d’assistència sense justificar, se li aplicarà la NOFC i perdrà 
l’avaluació contínua. Però té dret a la recuperació segona ordinària. 

Amb les faltes de puntualitat reiterades i no justificades, s’aplicarà la NOFC. Entre l’hora d’entrada i els 10 
primers minuts es considerarà retard. Passats 10 minuts es considerarà falta d’assistència i l’alumnaT haurà de 
romandre a classe. 

L'alumnat ha de portar el material, uniforme…, a classe, de no ser així s’aplicarà la NOFC. 

1-L’alumnat han de portar obligatòriament, el material necessari pel bon desenvolupament dels mòduls, així 
com l 'uniforme establert i en perfectes condicions. 

L’alumnat haurà de tenir cura en la preparació dels productes cosmètics, dels estris i dels aparells, així com en 
la conservació del material utilitzat, complint  les normes de seguretat i higiene personal, del profesional i del 
client.  Així com la neteja general del taller mantinguda durant tot el curs ja que forma part de la professió. 

2. L’alumnat haurà de tenir un lèxic acurat, adient a la professió. 
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3. En cas de l’actitud, no demostrar una correcta actitud professional pot donar lloc a no realitzar el mòdul de 
formació en centres de treball,  fins que no es constancia un millorament d'aquesta actitud, a criteri de l’equip 
docent. 

 

Durant l' U.F. 1 i 2, l'alumnat haurà de lliurar els corresponents books fotogràfics, en aquests ha de constar 
els següents apartats: 

● Portada. 
● Índex (paginat). 
● Títol del maquillatge amb el protocol adient i una fotografía de abans del maquillatge i una fotografies 

del després del maquillatge (com a mínim). 
● La fitxa tècnica que s’utilitza en un servei de maquillatge 

 

La professora tindrà en compte en la valoració: 

● Presentació 
● Adequació dels continguts 
● Continguts pràctic fotogràfic 
● Continguts (fitxa tècnica i els protocols) 
● Entrega de treball a data de lliurament 
● Capacitats claus 
● Originalitat 

Els treballs no presentats en la data proposada per la professora seran igual a 0. Els treballs presentats fora de 
termini, dintre de la UF tindran penalització i podran no ser acceptats per la professora. 

S’han de lliurar totes les activitats proposades durant la UF. 

Tots els RA s’han de superar amb una nota igual o superior a 5. 

Si l'alumne no assisteix a una prova, sempre que sigui justificada la professora donarà instruccions de com 
recuperar la prova.  

La nota mínima de les proves, treballs o pràctiques per poder fer mitja no podrà ser inferior a 4. 

 
6. RECURSOS NECESSARIS 
 
      Les unitats formatives es realitzen en els següents espais, són els mateixos per a les tres UF: 
 

Aula/taller Materials Recursos Equipaments 

Aula taller de 

maquillatge 

15 alumnes 

Cosmètics per 

desmaquillar 

Cosmètics per maquillar 

Llupa 

Tovalloles 

Llençols 

Pissarra Digital 

Canó de projecció 

Armari magatzem 
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GRUP DESDOBLAT rostre, coll i escot 

Cosmètics decoratius 

Tint de pestanyes 

Permanent de pestanyes 

Mantes 

Dossier  

Bols  

Farmaciola 

Esterilitzador UV 

Altaveus música 

Cadires 

Tamborets 

Lliteres 

Ordenador del professor 

                                 
 

 

 

 

Mòdul professional 3: 

 
1.CONTEXTUALITZACIÓ 

 

FAMÍLIA: IMATGE PERSONAL 

CICLE: ESTÈTICA I BELLESA GM 

MÒDUL PROFESSIONAL 03: DEPILACIÓ I DESCOLORACIÓ DEL BORRISSOL 
                       UF1- EPILACIÓ I DESCOLORACIÓ  CODI: IP20 

HORES TOTALS: 99h    

HORES SETMANALS:    UF1 – 3h. CURS: PRIMER 

PROFESSORAT: María Casas  mcasa34@xtec.cat   
                             Jessica García  jgarc538@xtec.cat  

 
2. REFERENT CURRICULAR 
Unitat de competència 
Aplicar tècniques d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmètics i perfums, complint els 
procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en 
la normativa vigent. 
Competències professionals, personals i socials 
 
Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol són les que es relacionen a continuació: 
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a) Identificar i classificar els productes, materials i útils, caracteritzant les seves propietats i condicions idònies 
de manipulació i conservació, per a rebre-les, emmagatzemar-les i distribuir-les. 
b) Interpretar les normes dissenyades en els procediments per atendre a l’usuari, aplicant els procediments 
descrits des de l’hora de l’acolliment fins al comiat. 
c) Realitzar l’anàlisi de l’anàlisi de l’òrgan cutani, avaluant les seves característiques, per obtenir informació 
estètica. 
d) Identificar útils, equips i cosmètics, avaluant les seves característiques per seleccionar els idonis al 
tractament o tècnica aplicats. 
e) Higienitzar els materials, equips i instal·lacions, netejant-los, desinfectant-los i esterilitzant-los, per 
mantenir-los en òptimes condicions. 
i) Seleccionar procediments mecànics i químics per depilar i descolorir el borrissol, triant i aplicant la tècnica 
adequada. 
m) Aplicar estratègies d'assessorament, analitzant els factors que milloren el resultat final, per informar sobre 
les cures, cosmètics i hàbits saludables. 
n) Identificar operacions de venda i tècniques publicitàries i de marxandatge, valorant les característiques i 
demandes del mercat, per promocionar i comercialitzar els productes i serveis estètics. 
t) Analitzar els riscos ambientals i laborals associats a l'activitat professional, relacionant-los amb les causes 
que els produeixen, a fi de fonamentar les mesures preventives que es van adoptar, i aplicar els protocols 
corresponents per evitar danys en un mateix, en les altres persones, en l'entorn i en el medi ambient. 
v) Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per millorar els procediments de qualitat del treball en el procés 
d'aprenentatge i del sector productiu de referència. 
 

3. UNITATS FORMATIVES 
 

MP03: DEPILACIÓ I DESCOLORACIÓ DEL BORRISSOL ( 99hores)  

Unitats Formatives Durada Data inicial Data final 

UF 1: Epilació i decoloració 99 h 
A i B 

14/09/21 
 

A i B 
24/05/22 

 
  

● LA UF1 es realitzaran a 1º curs . 
 

● L’UF1 es realitzarà 3 hores durant 33 setmanes. ( de la   1ª setmana a la  33ª setmana) 
 
Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts 
 
UF 1: Depilació i descoloració del borrissol . (1er curs) 

 (RA) 1. Prepara l'espai, els cosmètics, els estris i els aparells de treball per a l’epilació i la descoloració 
identificant-ne els usos i les aplicacions. 

(RA) 2. Realitza l'anàlisi estètica aplicant els protocols establerts per al procés d’epilació i decoloració.  

(RA) 3. Selecciona procediments d’epilació i de decoloració identificant-ne les propietats i relacionant 
les característiques de cada tècnica amb la fisiologia de la pell i del pèl. 

(RA) 4. Executa tècniques d’epilació mecànica utilitzant diferents procediments i definint les 
característiques pròpies de cada tècnica. 
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(RA) 5. Executa tècniques de decoloració del borrissol utilitzant els productes adequats. 

(RA) 6. Valora els resultats obtinguts assessorant sobre els processos d’epilació i de decoloració del 
borrissol i tenint en compte els paràmetres que defineixen la qualitat del servei. 

 

 
4. METODOLOGIA 
 

- Al començament de cada UF farem una presentació dels continguts bàsics, models d'activitats, resultats 
d’aprenentatge i els criteris d'avaluació. També es realitzarà una avaluació inicial per tenir presents els 
coneixements previs de l’alumne.  

- El mòdul està compost per classes teòriques- pràctiques  
- Explicació teòrica dels continguts amb  recursos de material de suport com llibres, PowerPoint, revistes 

d’estètica i vídeos. 
- Demostració pràctica de les activitats. 
- Activitats  de treballs pràctics en petits grups i individuals. 
- Correcció individualitzada de les activitats  realitzats per l’alumne. 
- Realització de  treballs específics de cada RA. 
- Es realitzaran sortides professionals relacionades amb el mòdul i també es realitzaran sessions amb 

professionals. 
 

5.- AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 
 
La qualificació de la MP3 (QUF1.....), s’obté segons la següent ponderació: 
QUF1 = UF1(RA1 15%+RA2 10% +RA3 10%+RA4 50%+RA5 10%+RA6 5%) 
En cas de no superar la UF de forma contínua, és realitzarà una prova en el període de recuperació establert pel 
centre. 
Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment la/les unitats formatives. 
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 
QMP3 = 100% UF 

L’avaluació serà contínua, a partir de les activitats d’avaluació. S’avaluarà cadascuna de les unitats formatives a 
partir dels criteris d’avaluació seleccionats en cada activitat. 
Hi haurà una avaluació inicial: coneixements previs, habilitats procedimentals, actituds i motivacions. 
L’assistència és obligatòria, la no assistència d’un 20% de la UF, provoca que aquesta no pugui ser avaluada.  
S’avaluarà a través de proves escrites, exercicis teòric-pràctics i seguiment diari de les activitats pràctiques. Al 
mateix temps s’avaluarà  l’assistència, la puntualitat i el compliment de les normes establertes al centre.  
L’alumne/a ha de portar el material i l’uniforme, si no ho porta haurà de romandre a l’aula sense realitzar cap 
treball pràctic, la qual cosa repercutirà a la nota de la Unitat Formativa. 
A criteri del professor/a els exàmens poden ser convocats amb data o sense avisar. 
Presentació dels treballs escrits: 

- El treball s’ha de realitzar, preferiblement, en català. Plataforma Moodle. 
- El treball ha de tenir una portada (títol de treball , nom i cognoms de l’alumne, nom del centre, curs 

acadèmic, cicle que realitza)  
- L’índex ha de reflectir el contingut exacte del treball, les diferents parts i les pàgines on es poden trobar 

les activitats. 
- S’inclourà bibliografia i webgrafia. S’ha de revisar l’ortografia, s’ha de justificar  i respectar el marges a 

tot el full. 
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La no presentació a un examen o entrega de treball, sols està justificat mèdicament. De no ser així, no implica 
en cap cas una nova convocatòria. Aquella prova queda sense avaluar.                                                                               
Cada RA no superat (nota inferior a 5) disposarà d’una prova de recuperació primera convocatòria abans de 
finalitzar la UF. Si  l’alumna/e no supera el RA ha d’anar a segona convocatòria  amb tota la Unitat Formativa.  
Les convocatòries ordinàries i extraordinàries en cap cas serveixen per pujar nota.  
Nota mínima necessària (sobre 10) de cadascuna de les RA de les UF per a poder fer la mitja de la UF ha de ser 
un 5.  
 
6. RECURSOS NECESSARIS 
 
- Aula-taller 
- Càmera fotogràfica. 
- Llibres  
- Material específic d’estètica. 
- Revistes professionals.                                             
- Uniforme. 
- Estris, aparells i productes específics del mp       
- Pissarra 
- Llibreta i bolígraf                                                       
- Models 
- Apunts o dossier del tema.                                             
- Ordinador, canó, pantalla.                                               
- PowerPoint.                                                                  
- DVD. 

 

 

Mòdul professional 4: 

1. CONTEXTUALITZACIÓ 

  

FAMÍLIA: IMATGE PERSONAL   

CICLE: ESTÈTICA I BELLESA GM 

MÒDUL PROFESSIONAL 04: ESTÈTICA DE MANS I PEUS          CODI CICLE: IP20 

HORES TOTALS: 99h  a primer   
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HORES SETMANALS: MP04 – 3h. CURS: PRIMER 

PROFESSORAT: Maria  Casas  mcasa34@xtec.cat 

  

 2. REFERENT CURRICULAR 

 Competència general del títol de tècnic/a en estètica i bellesa     

Aplicar tècniques d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmetics i perfums, complint els 
procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en 
la normativa vigent. 

 Competències professionals, personals i socials 

●      Atendre els clients durant el procés, aplicant normes de procediment dissenyades per  
l'empresa i aconseguint qualitat en el servei. 
●      Seleccionar els materials, equips i cosmètics adequats als tractaments o tècniques estètiques que 

s'aplicaran. 
●      Depilar i descolorir el borrissol, utilitzant procediments mecànics i productes químics adequats. 

●      Aplicar tècniques de manicura i pedicura per a l'embelliment i cures de les mans, peus i ungles. 
●        Assessorar sobre perfums, fragàncies i productes naturals, tenint en compte les 

característiques personals, socials i professionals dels clients. 
●        Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius 

en els processos productius, actualitzant els seus coneixements i utilitzant els recursos 
existents per a «l’aprenentatge al llarg de la vida» i les tecnologies de la comunicació i de la 
informació. 

  

3. UNITATS FORMATIVES 

  

MP04:ESTÈTICA DE MANS I PEUS  (99 hores) a primer        

Unitats Formatives Durada Data inicial Data final 
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UF1: manicura, pedicura i tractaments estètics de mans i peus 66h A 15/09/21 

B 17/09/21 

A 25/5/22 

B 27/6/22 

UF2: decoració d’ungles naturals. 33 hores 33h A 15/09/21 

B 17/09/21 

A 25/5/22 

B 27/6/22 

  

Cada una de les UF serà superada si s’assoleixen els resultats d’aprenentatge (RA). Cada RA  s'avalua 
segons els criteris d'avaluació (CA) assignats. Seguidament s’enumeren els RA’s  i els CA d’aquest 
mòdul: 

UF1: manicura, pedicura i tractaments estètics de mans i peus 

Durada: 66 hores 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació 

 RA1. Determina les tècniques de manicura i pedicura més adequades a les característiques 
morfològiques de les mans i peus, relacionant-les amb la demanda dels clients. 

RA2. Organitza els espais, els estris, els cosmètics i els aparells, adaptant-los a les tècniques 
estètiques de manicura i pedicura en condicions de seguretat i d'higiene. 

RA3. Efectua les tècniques de manicura i pedicura aplicant les normes de seguretat i d'higiene 
adequades. 

RA4. Aplica maniobres de massatge per a tècniques i tractaments estètiques de manicura i pedicura. 

RA5. Efectua tractaments estètics específics de mans i peus integrant al procés les noves tècniques. 

RA6. Valora els resultats obtinguts i assessora els clients sobre el manteniment del servei fet. 

UF2 decoració de l’ungla natural 33 hores 

Durada: 33 hores 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació 

RA1. Realitza la decoració d’ungles combinant diferents tècniques i cosmètics. 

RA2. Valora els resultats obtinguts i assessora als clients sobre el manteniment del servei realitzat. 

4. METODOLOGIA 
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 ·      Al començament de cada UF farem una presentació dels continguts bàsics, models   
d'activitats, resultats d’aprenentatge i els criteris d'avaluació. També es realitzarà una avaluació 
inicial per tenir presents els coneixements previs de l’alumne. 

·    El mòdul està compost per classes teòriques- pràctiques. 

·      Explicació teòrica dels continguts amb  recursos de material de suport com llibres, PowerPoint, 
revistes d’estètica i vídeos... 

·         Demostració pràctica de les activitats. 
·         Activitats  de treballs pràctics en petits grups i individuals. 
·         Realització de  treballs específics de cada RA. 
·         Totes les entregues es realitzaran via Moodle. 
·         Tot el material per tal de seguir el mòdul durant el curs (PowerPoint, articles, activitats, 

enllaços…)  estarà penjat al Moodle de centre. 
·         Es realitzaran sortides professionals,  relacionades amb el mòdul i també es realitzaran sessions 

amb professionals. 
·         Aquest mòdul no té cap activitat en anglès. 

 

5.- AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 

·         L’avaluació del mòdul MP04 serà continuada durant tot el curs En cas de no superar la UF de 
forma contínua, es realitzarà una prova en el període de recuperació establert pel centre. 

·         L’avaluació serà contínua, a partir de les activitats d’avaluació. S’avaluarà cadascuna de les 
unitats formatives a partir dels criteris d’avaluació seleccionats en cada activitat. 

·         Hi haurà una avaluació inicial: coneixements previs, habilitats procedimentals, actituds i 
motivacions. 

·         Per a superar el Mòdul professional MP04 cal superar independentment les unitats 
formatives amb una nota igual o superior a 5. 

·         Els RA’s s’assoleixen amb una nota igual o superior a 5. 

·         S’utilitzaran diferents instruments i tècniques d’avaluació per tal d’avaluar l’assoliment dels 
RA’s. 

·         Els instruments i tècniques d’avaluació comprendran proves pràctiques, treballs i/o 
activitats individuals o en grup realitzades a l’aula o fora d’ella i exercicis pràctics realitzats 
durant el curs. 

● En les proves pràctiques, treballs escrites, activitats,... cal treure una nota superior o igual a 
4 per a poder fer mitja per superar cada RA.  

·         La nota global del MP04 s’obtindrà de la mitja ponderada de les dos unitats formatives. 
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·         La UF1 és la que té un pes més important dins del mòdul i per això tindrà més valor en la 
qualificació final del mòdul, s’avaluen les UF segons les hores lectives. 

  

 

La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 

QMP = 0,70·QUF1 + 0,30·QUF2 

·         Cada UF té un nombre de RA’s diferents que es ponderen de la següent manera: 

  

QUF1= 0,10%QRA1+ 0,10%QRA2+ 0,25%QRA3+ 0,15%QRA4+ 0,25%QRA5+ 0,05QRA6 

  

QUF2 =  0,85% QRA1+ 0,15%QRA2 

  

Presentacions  a les proves pràctiques i la presentació de exercicis teòrics escrits o orals: 

·         L’assistència és obligatòria, la no assistència d’un 20% de la UF, provoca que aquesta no 
pugui ser avaluada. 

·         Les faltes de puntualitat reiterades i no justificades, s’aplicarà la NOFC. Entre els 10 primers 
minuts i 15 minuts es considerarà retard. Passats 15 minuts es considerarà falta d’assistència i 
l’alumna haurà de romandre a classe. 

·         S’avaluarà a través de proves pràctiques, exercicis teòric-pràctics i seguiment diari de les 
activitats pràctiques. Al mateix temps s’avaluarà  l’assistència, la puntualitat i el compliment de 
les normes establertes al centre. 

·         La no presentació a un examen o entrega de treball, sols età justificat mèdicament. De no 
ser així, no implica en cap cas una nova convocatòria. Aquella prova queda sense avaluar. 

·         Els treballs es lliuraran dins del termini establert. En cas de lliurar-se fora del termini, però 
dins de la UF en transcurs, el treball rebrà una penalització i pot no ser acceptat pel professorat. 
Els treballs entregats amb retard poden rebre una nota màxima de 5. La intenció d’aquesta 
mesura és premiar la puntualitat i la responsabilitat. 
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·         Les pràctiques no realitzades, exercicis, exàmens ... i qualsevol activitat no realitza 
entregada és un 0. 

·         En un treball en grup tots els components del grup tenen la mateixa qualificació menys en 
l’exposició oral que s'avalua cada alumne individualment. 

·         Els treballs i/o  activitats s’han de realitzar en català. Plataforma Moodle 

·         L’alumne/a ha de portar el material i l’uniforme, si no ho porta haurà de romandre a l’aula 
sense realitzar cap treball pràctic, la qual cosa repercutirà a la nota de la Unitat Formativa. 

·         La nota mínima de les proves pràctiques ,exercicis, presentacions, activitats… per poder fer 
mitja no podrà ser inferior a 4. 

·         A criteri del professor/a els exàmens poden ser convocats amb data o sense avisar. 

  

Recuperacions: 

·         El contingut, estructura i natura de les activitats de recuperació, seran semblants a les 
proves i instruments d'avaluació ordinaris.  

·         Es recuperaran els RA suspesos durant el transcurs de la UF. Si la UF queda suspesa en 
l’avaluació ordinària, es podrà recuperar a la segona convocatòria al juny. 

·         La nota mitjana mínima que s’ha d’obtenir per superar l’avaluació extraordinària haurà 
de ser 5. 

·         Les proves I/o pràctiques no realitzades a la data corresponent per causa justificada, es 
repetiran abans de finalitzar la UF. 

  

6. RECURSOS NECESSARIS 

  

- Aula-taller                                                                  -Material específic d’estètica. 

-Càmera fotogràfica                                                   - Uniforme. 

- Llibres                                                                         - Revistes professionals.                                          

- Estris, aparells i productes específics del MP   - Pissarra 

- Llibreta i bolígraf                                                       - Models 

- Apunts o dossier del tema.                                          

- Ordinador, canó, pantalla.                                            
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- PowerPoint.                                                                 

 

 

     Mòdul professional 5 : 
1. CONTEXTUALITZACIÓ 

 

FAMÍLIA: IMATGE PERSONAL MODALITAT DUAL 

CICLE: ESTÈTICA I BELLESA GM 

MÒDUL PROFESSIONAL 05: TÈCNIQUES D’UNGLES ARTIFICIALS 

UF1: Tècniques d’ungles acríliques 

UF2: Tècniques d'ungles de gel i tècniques mixtes 

CODI: IP20 

HORES TOTALS: 99h (66h + 33h M0)   

HORES SETMANALS:   (2h  + 1h M0) CURS: Segon 

PROFESSORA: María Casas   mcasa34@xtec.cat 

  

 

2. REFERENT CURRICULAR 

Competència general del títol de tècnic/a en estètica i bellesa·  
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        Aplicar tècniques d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmetics i perfums, complint 
els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts 
en la normativa vigent. 

·         Competències professionals, personals i socials 

·         Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol són les que es relacionen a 
continuació: 

·         Atendre al client durant el procés, aplicant normes de procediments dissenyades per l’empresa i 
aconseguint qualitat en el servei. 

·         Seleccionar el material, equips i cosmètics adequats als tractaments o tècniques estètiques a aplicar. 

·         Elaborar ungles artificials, individualitzant la tècnica i el disseny segons les demandes del client. 

·         Assessorar sobre perfums, fragàncies i productes naturals, tenint en compte les característiques 
personals, socials i professionals del client. 

·         Realitzar la promoció i comercialització de productes i serveis en l’àmbit d’una empresa d’imatge 
personal.  

3. UNITATS FORMATIVES  

MP05: TÈCNIQUES D’UNGLES ARTIFICIALS ( 66 hores + M0 33 hores )        99 hores           

Unitats Formatives Durada Data inicial Data final 

UF1: Tècniques d’ungles acríliques 33h A 13/09/21 

B 14/09/21 

   A 23/05/22 

B 24/05/22 

UF2: Tècniques d'ungles de gel i tècniques mixtes 33h A 20/09/21 

B21/09/2021 

  A 23/05/22 

B 24/05/22 

M0 (1 hora x 33 setmanes =33 hores) 33h A+B 17/09/21  AB  27/05/22 
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UF 1: Tècniques d’ungles acríliques (33h) + (M0 17h) 

Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts 

 RA1: Selecciona el procediment d’elaboració i de decoració d’ungles acríliques, relacionant-lo amb l’estat 
de l’ungla i la morfologia dels dits. 

RA2: Prepara l’espai, els materials, els equips, els estris i els cosmètics amb les condicions de seguretat i 
higiene adequades. 

RA3: Executa les diferents tècniques de construcció de l’ungla acrílica i la seva decoració  seguint el protocol 
corresponent. 

RA4: Manté l’ungla acrílica efectuant-ne la restauració i la renovació amb tècniques de farciment d’ungles 
artificials. 

RA5: Valora els resultats obtinguts i assessora en el manteniment de l’ungla acrílica. 

  

UF 2: Tècniques d'ungles de gel i tècniques mixtes  (33h) + (M0 16h)                       

Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts  

RA1 Selecciona el procediment d'elaboració i de decoració d'ungles de gel i tècniques mixtes innovadores, 
relacionant-los amb l'estat de l’ungla i la morfologia dels dits. 

RA2: Prepara l’espai, els materials, els equips, els estris i els cosmètics amb les condicions de seguretat i d’higiene 
adequades. 

RA3: Executa les tècniques d’ungles de gel i tècniques mixtes innovadores, la seva reparació i decoració seguint 
el protocol establert. 

RA4: Manté l'ungla de gel efectuant-ne la restauració i la renovació amb tècniques de farciment  d’ungles de gel. 

RA5: Valora els resultats obtinguts i assessora en el manteniment de l’ungla de gel. 

  
4. METODOLOGIA 

 

●        Classe magistral. 

El desenvolupament de classe es farà amb suport digital que l’alumnat podrà consultar a la plataforma 
Moodle. Aquesta plataforma també s’utilitza pel lliurament d’activitats i treballs. 
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Durant la classe magistral s’utilitzaran DVDS, Youtube, Blocs temàtics, xarxes socials, revistes tècniques, 
així com tota mena de material específic adient per la temàtica tractada. 

●        Classe inversa. 

En diferents activitats es proposa a l’alumnat que sigui el que generi el fil conductor de la classe amb 
exercicis de recerca, simulació...Aquest coneixement el compartirà amb el professorat i el grup classe. 

●        Treball cooperatiu. 

En diferents activitats es treballaran continguts amb aportacions de tot el grup classe. 

●        Pràctiques amb models. 

Es desenvolupen activitats pràctiques amb models internes i/o externes reals que apropen a l’alumnat 
a la realitat de la professió. 

D’altra banda cal comentar que les estratègies metodològiques destinades a l’atenció a l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques seran determinades al conèixer l’alumne i les seves discapacitats. 

 

●        Sortides. 

Les sortides proposades complementen les activitats desenvolupades a classe. 

5. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 

La qualificació de la MP05  s’obté segons la següent ponderació:  

QMP5  =0.55·QUF1 +0.45·QUF2 

   

·         Cada UF té un nombre de RA’s diferents que es ponderen de la següent manera: 

QUF1= 10% RA1 + 10% RA2 +60% RA3+ 10% RA4+10% RA5 
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QUF2= 5% RA1 + 10% RA2 +65% RA3+ 10% RA4+10% RA5 

 

En cas de no superar la UF de forma contínua, és realitzarà una prova en el període de recuperació establert 
pel centre. 

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment la/les unitats formatives. 

·         L’avaluació serà contínua, a partir de les activitats d’avaluació. S’avaluarà cadascuna de les unitats 
formatives a partir dels criteris d’avaluació seleccionats en cada activitat. 

·         Hi haurà una avaluació inicial: coneixements previs, habilitats procedimentals, actituds i 
motivacions. 

·         L’assistència és obligatòria, la no assistència d’un 20% de la UF, provoca que aquesta no pugui ser 
avaluada. 

·    S’avaluarà a través de proves escrites, exercicis teòric-pràctics i seguiment diari de les activitats 
pràctiques. Al mateix temps s’avaluarà  l’assistència, la puntualitat i el compliment de les normes 
establertes al centre. 

·       L’alumne/a ha de portar el material i l’uniforme, si no ho porta haurà de romandre a l’aula sense 
realitzar cap treball pràctic, la qual cosa repercutirà a la nota de la Unitat Formativa. 

·         A criteri del professor/a els exàmens poden ser convocats amb data o sense avisar. 

  

Presentacions  a les proves pràctiques i la presentació de exercicis teòrics escrits o orals:  

·         L’assistència és obligatòria, la no assistència d’un 20% de la UF, provoca que aquesta no pugui ser 
avaluada. 

·         Les faltes de puntualitat reiterades i no justificades, s’aplicarà la NOFC. Entre els 10 primers 
minuts i 15 minuts es considerarà retard. Passats 15 minuts es considerarà falta d’assistència i 
l’alumna haurà de romandre a classe. 

·         S’avaluarà a través de proves pràctiques, exercicis teòric-pràctics i seguiment diari de les 
activitats pràctiques. Al mateix temps s’avaluarà  l’assistència, la puntualitat i el compliment de 
les normes establertes al centre. 

·         La no presentació a un examen o entrega de treball, sols età justificat mèdicament. De no ser així, 
no implica en cap cas una nova convocatòria. Aquella prova queda sense avaluar. 

·         Els treballs es lliuraran dins del termini establert. En cas de lliurar-se fora del termini, però dins de 
la UF en transcurs, el treball rebrà una penalització i pot no ser acceptat pel professorat. Els 
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treballs entregats amb retard poden rebre una nota màxima de 5. La intenció d’aquesta mesura 
és premiar la puntualitat i la responsabilitat. 

·         Les pràctiques no realitzades, exercicis, exàmens ... i qualsevol activitat no realitza entregada és 
un 0. 

·         En un treball en grup tots els components del grup tenen la mateixa qualificació menys en 
l’exposició oral que s'avalua cada alumne individualment. 

·         Els treballs i/o  activitats s’han de realitzar en català. Plataforma Moodle 

·         L’alumne/a ha de portar el material i l’uniforme, si no ho porta haurà de romandre a l’aula sense 
realitzar cap treball pràctic, la qual cosa repercutirà a la nota de la Unitat Formativa. 

·         La nota mínima de les proves pràctiques ,exercicis, presentacions, activitats… per poder fer mitja 
no podrà ser inferior a 4. 

·         Es fa la mitja amb la resta de proves avaluatives de les RA.                                                                       

·         Cada RA no superat (nota inferior a 5) disposarà d’una prova de recuperació  ordinària abans de 
finalitzar la UF. Si  l’alumna/e no supera el RA ha d’anar a segona convocatòria amb tota la Unitat 
Formativa. 

·         Nota mínima necessària (sobre 10) de cadascuna de les RA de les UF per a poder fer la mitja de la UF 
ha de ser un 5. 

·         A criteri del professor/a els exàmens poden ser convocats amb data o sense avisar 

Recuperacions: 

·         El contingut, estructura i natura de les activitats de recuperació, seran semblants a les proves i 
instruments d'avaluació ordinaris.  

·         Es recuperaran els RA suspesos durant el transcurs de la UF. Si la UF queda suspesa en l’avaluació 
ordinària, es podrà recuperar a la segona convocatòria al juny. 

·         La nota mitjana mínima que s’ha d’obtenir per superar la segona convocatòria haurà de ser 5. 

       Les pràctiques I/o proves no realitzades a la data corresponent per causa justificada, es   repetiran        
abans    de finalitzar la UF.                                                                                                                                                    

 

6. RECURSOS NECESSARIS 

 -Aula taller                                                                                                                                                                          

- Càmera fotogràfica. 
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- Llibres                                                                                  - Material específic d’estètica. 

- Revistes professionals.                                          - Uniforme. 

- Estris, aparells i productes específics del mp     - Pissarra 

- Llibreta i bolígraf                                                              - Models 

- Apunts o dossier del tema.                                          

- Ordinador, canó, pantalla.                                            

- PowerPoint. 
 

Mòdul professional 6 

 1. CONTEXTUALITZACIÓ 
  

FAMÍLIA: IMATGE PERSONAL   

CICLE: ESTÈTICA I BELLESA GM 

MÒDUL PROFESSIONAL 06: ANÀLISI ESTÈTICA                 CODI CICLE: IP20 

HORES TOTALS: 66h  al primer curs   

HORES SETMANALS: MP06 – 2h. CURS: PRIMER 

PROFESSORAT: Mònica Mallén 

 

2. REFERENT CURRICULAR 

❖ Competència general del títol de tècnic/a en estètica i bellesa                                                                                                  

Aplicar tècniques d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmètics i perfums, complint els 

procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en 

la normativa vigent.  

❖ Competències professionals, personals i social 

c) Obtenir informació de les demandes dels clients i de l'anàlisi professional, registrant i arxivant les dades. 
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d) Seleccionar els materials, els equips i els cosmètics adequats als tractaments o a les tècniques estètiques que 

s'aplicaran. 

e) Mantenir el material, els equips i les instal·lacions en òptimes condicions per a la seva utilització. 

f) Efectuar la higiene cutània, preparant la pell per a tractaments posteriors. 

g) Efectuar la hidratació cutània, mantenint i millorant l'aspecte de la pell. 

3. UNITATS FORMATIVES 

  

MP06: Anàlisi estètica (66 hores) a primer  

Unitats Formatives Durada Data inicial Data final 

UF1: la pell i les seves alteracions bàsiques 33 13/09/21 27/01/22 

UF2: equips per a l’anàlisi estètica  i el diagnòstic 17 31/01/22 31/03/22 

UF3: aparells per a tractaments bàsics d’estètica         16 04/04/22 02/06/22 

 Cada una de les UF serà superada si s’assoleixen els resultats d’aprenentatge (RA). Cada RA  s'avalua segons els 
criteris d'avaluació (CA) assignats. Seguidament s’enumeren els RA’s  i els CA d’aquest mòdul: 

● UF 1: la pell i les seves alteracions bàsiques 
Durada: 33 hores 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació 

● RA1: Identifica les característiques i l'estat de la pell i dels seus annexos relacionant-los amb les seves 
funcions en l'aplicació dels serveis estètics. 

Criteris d'avaluació 

1.1 Defineix les característiques generals de la pell. 

1.2 Descriu els aspectes macroscòpics i microscòpics de la pell, la seva irrigació i innervació. 

1.3 Descriu el procés de melanogènesi i queratinització. 

1.4 Detalla l'estructura dels annexos cutanis relacionant-la amb les funcions que duen a terme i l'estat de la 
pell. 

1.5 Analitza les funcions de la pell. 
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1.6 Relaciona les funcions de la pell amb les desviacions estètiques que pot presentar. 

1.7 Diferencia les característiques particulars de la pell segons les parts del cos, segons sigui pell masculina o 
femenina i segons les diferents coloracions de pell. 

1.8 Classifica els diferents tipus de pell en funció de l'emulsió epicutània. 

1.9 Especifica les reaccions de la pell al sol. 

RA2: Descriu les lesions bàsiques i les alteracions de la pell i els seus annexos més freqüents que influeixen en 
la realització dels serveis estètics. 

Criteris d'avaluació 

2.1 Reconeix les lesions cutànies més freqüents que poden influir en l'aplicació dels serveis estètics. 

2.2 Identifica les alteracions de la hidratació, sudoració, lipidació, pigmentació i queratinització cutània amb 
repercussió en els serveis estètics. 

2.3 Descriu les alteracions vasculars que cal tenir en compte en els serveis estètics. 

2.4 Classifica les alteracions de la quantitat del sistema pilós i valora els signes que poden indicar una desviació 
estètica. 

2.5 Descriu bàsicament les principals alteracions de la dermis i de l'hipoderma i les característiques visuals dels 
tumors de la pell. 

2.6 Caracteritza les alteracions de la pell i els seus annexos que influeixen en la realització dels serveis estètics 
de mans, peus i ungles artificials. 

2.7 Defineix les reaccions irritants i al·lèrgiques establint-ne les semblances i les diferències. 

2.8 Classifica les alteracions que poden suposar una contraindicació per a la realització dels serveis estètics i les 
que poden ser objecte de tractament per un altre professional. 

2.9 Identifica les malalties professionals relacionades amb l'estètica. 

● UF 2: equips per a l'anàlisi estètica i el diagnòstic 

Durada: 17 hores 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació 

RA1: Identifica l'espai, els aparells, els estris, els materials i els accessoris de l'anàlisi estètica establint-ne els 
criteris de selecció adequats. 

Criteris d'avaluació 

1.1 Identifica les característiques de l'espai per fer l'anàlisi estètica. 
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1.2 Classifica els equips que s'utilitzen per a l'estudi i l'anàlisi de la pell i dels seus annexos. 

1.3 Analitza el fonament científic de cadascun d'ells. 

1.4 Selecciona els equips diagnòstics segons les demandes i les necessitats. 

1.5 Descriu i aplica els protocols de les mesures de seguretat i les precaucions que cal tenir en compte en l'ús 
dels equips d'anàlisi. 

1.6 Identifica les normes d'higiene i de manteniment de cadascun dels equips. 

1.7 Comprova amb responsabilitat el funcionament i les normes d'utilització dels equips emprats en l'anàlisi de 
la pell i els seus annexos. 

1.8 Aplica amb autonomia els protocols de gestió mediambiental 

RA2: Analitza el tipus i l'estat de la pell i dels seus annexos, seguint els protocols establerts. 

Criteris d'avaluació 

2.1 Defineix les fases del protocol d'anàlisi de la pell i dels seus annexos. 

2.2 Identifica les dades que han de recollir-se en l'entrevista personal i en la fitxa tècnica. 

2.3 Especifica la preparació del material i els equips necessaris per fer el servei d'anàlisi. 

2.4 Seqüència el procés de realització de l'anàlisi: preparació dels clients, observació directa, tacte, palpació i 
ús d'equips d'anàlisi. 

2.5 Proposa el diagnòstic amb responsabilitat a partir de la informació obtinguda en l'entrevista personal i en 
els resultats de l'exploració. 

2.6 Indica quan, com i per què s'ha de derivar els clients cap a altres professionals. 

2.7 Executa les tècniques associades a l'anàlisi estètica amb organització i respectant les normes de relació 
interpersonal. 

2.8 Relaciona les propostes diagnòstiques amb els serveis estètics  

● UF 3: aparells per a tractaments bàsics d'estètica 

Durada: 16 hores 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació 

RA1: Interpreta els requeriments tècnics d'utilització, els efectes produïts, les indicacions i les contraindicacions 
dels aparells dels serveis estètics relacionant-los amb el seu fonament científic. 

Criteris d'avaluació 
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1.1 Classifica els equips que s'utilitzen en els serveis estètics d'higiene, d'hidratació, de depilació mecànica, de 
maquillatge i tractaments de mans i peus. 

1.2 Selecciona els aparells en funció de les necessitats, les demandes, el tipus de pell i les indicacions. 

1.3 Analitza el fonament científic, els paràmetres, l'ús, efectes, les precaucions, les indicacions i les 
contraindicacions. 

1.4 Descriu les normes de seguretat i d'higiene de cadascun dels equips per a la seva correcta utilització, 
manteniment i conservació. 

1.5 Identifica les pautes de preparació i les mesures de protecció dels clients i professionals durant l'aplicació 
dels aparells d'estètica. 

1.6 Descriu les mesures que cal seguir en cas de produir-se un accident durant l'aplicació dels diferents aparells 

  

4. METODOLOGIA 
● Al començament de cada UF farem una presentació dels continguts bàsics, models d'activitats, resultats 

d’aprenentatge i els criteris d'avaluació. També es realitzarà una avaluació inicial per tenir presents els 
coneixements previs de l’alumne. 

● L’explicació teòrica dels continguts es farà amb material de suport com llibres, PowerPoint, revistes 
d’estètica, vídeos, articles… 

● Les tasques incluen activitats i/o treballs individuals o en grup. Aquests poden ser de caire més teòric, 
de resolució d’un cas pràctic, treballs més creatius i també s’inclouran tasques que requereixen l'ús de 
les TIC. 

● Totes les entregues es realitzaran via Moodle. 
● Tot el material per tal de seguir el mòdul durant el curs (PowerPoint, articles, activitats, enllaços…)  

estara penjat al Moodle de centre.  
 
5.- AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 

● L’avaluació del mòdul 6 serà continua durant tot el curs. Per a superar el Mòdul professional 6 cal 
superar independentment les 3 unitats formatives amb una nota igual o superior a 5.  

● Els RA’s s’assoleixen treient un nota igual o superior a 5. 
● S’utilitzaran diferents instruments i tècniques d’avaluació per tal d’avaluar l’assoliment dels RA’s. Els 

instruments i tècniques d’avaluació comprendran proves escrites, treballs i/o activitats individuals o en 
grup realitzades a l’aula o fora d’ella i exercicis pràctics realitzats durant el curs. 

● En les proves escrites, treballs, activitats, pràctiques... cal treure una nota superior o igual a 4 per a 
poder fer mitja per superar cada RA.  

● La nota global del MP6 s’obtindrà de la mitja ponderada de les tres unitats formatives. La UF1 és la que 
té un pes més important dins del mòdul i per això tindrà més valor en la qualificació final del mòdul, 
s’avaluen les UF segons les hores lectives. Així doncs, la Qualificació del Mòdul Professional 6 (QMP) 
s’obté segons la següent fórmula:  

 
 

QMP06 = 50% QUF1  + 25% QUF2  + 25% QUF3 
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● Cada UF té un nombre de RA’s diferents que es ponderen de la següent manera: 
○ La UF1 té 2 RA 
○ La UF2 té 2 RA 
○ La UF3 té 1 RA 

 

UF1= 50%RA1+50%RA2 

 

UF2= 50%RA1+50%RA2 

 

UF3= RA1 

 
● Presentació dels treballs i/o activitats escrits o orals: 

● Els treballs i/o  activitats s’han de realitzar en català. Plataforma Moodle 
● En un treball en grup tots els components del grup tenen la mateixa qualificació menys en 

l’exposició oral que s'avalua cada alumne individualment.  
● Els treballs es lliuraran dins del termini establert. En cas de lliurar-se fora del termini, però dins 

de la UF en transcurs, el treball rebrà una penalització i pot no ser acceptat pel professorat. Els 
treballs entregats amb retard poden rebre una nota màxima de 5. La intenció d’aquesta 
mesura és premiar la puntualitat.  

● Els treballs, exàmens, pràctiques, dossiers i qualsevol activitat no entregada és un 0. 
● Les faltes de puntualitat reiterades i no justificades, s’aplicarà la NOFC. Entre els 10 primers 

minuts i 15 minuts es considerarà retard. Passats 15 minuts es considerarà falta d’assistència 
i l’alumna haurà de romandre a classe. 

● Si l’alumne no assisteix  a una prova, sempre que sigui justificada la professora donarà 
instruccions de com recuperar la prova. 

● La nota mínima de les proves, treballs, presentacions, activitats… per poder fer mitja no podrà 
ser inferior a 4. 

 
● Recuperacions: 

● El contingut, estructura i natura de les activitats de recuperació, seran semblants a les proves 
i instruments d'avaluació ordinaris.  

● Es recuperaran els RA suspesos durant el transcurs de la UF. Si la UF queda suspesa en 
l’avaluació ordinària, es podrà recuperar a la segona convocatòria al juny. 

● La nota mitjana mínima que s’ha d’obtenir per superar l’avaluació extraordinària haurà de ser 
5. 

● Les proves I/o pràctiques no realitzades a la data corresponent per causa justificada, es 
repetirán abans de finalitzar la UF.  

 
6. RECURSOS NECESSARIS 
 

● S’utilitzarà el PowerPoint realitzat pel professorat i articles i consultes complementàries que queden 
penjats al Moodle de l’Institut. 

● Material per prendre apunts a classe. 
● Llibre recomanat, però no és de compra obligatòria per l’alumnat. 

Análisis Estético (LOE)   VIDEOCINCO Editorial 
Autors:  Roberto del Tío y Rosa María Ruiz 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

55 

ISBN: 9788496699892 
Llibre  de 27,50 cm de alto por 22 cm de ample. 176 pagines i 0.55 Kg 

 

 

Mòdul professional 7 : 

1. CONTEXTUALITZACIÓ 

FAMÍLIA: IMATGE PERSONAL    MODALITAT DUAL 

CICLE: ESTÈTICA I BELLESA GM 

MÒDUL PROFESSIONAL 07: Activitats en cabina d'estètica 
UF1: Activitats en cabina d'estètica 
UF2: Coordinació dels serveis d'estètica i bellesa                                         
  

CODI: IP20 

HORES TOTALS: 132h ( 66h + 33h Dual)  

HORES SETMANALS:   3h (1 hora de teòrica + 2 hores de pràctiques) CURS: Segon 

PROFESSORAT: Carolina Quero    cquero@xtec.cat 

 
2. REFERENT CURRICULAR 
 
Unitat de competència 
 
Aplicar tècniques d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmetics i perfums, complint els 
procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en 
la normativa vigent. 
Competències professionals, personals i socials 
Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol són les que es relacionen a continuació: 

● b) Interpretar les normes dissenyades en els procediments per atendre a l’usuari, aplicant els 

procediments escrits des de l’hora de l’acolliment fins al comiat. 

● c) Realitzar l’anàlisi de l’òrgan cutani, avaluant les seves característiques, per obtenir informació estètica. 

● d) Identificar útils, equips i cosmètics, avaluant les seves característiques per seleccionar els idonis al 

tractament o tècnica aplicats. 

● e) Higienitzar els materials, equips I instal·lacions, netejant-los, desinfectant-los I esterilitzant-los, per 

mantenir-los en òptimes condicions. 

● f) Aplicar les tècniques adequades, seguint els procediments establerts i les normes de qualitat i seguretat 

i higiene, per efectuar la neteja de la pell. 

● m) Analitzar els tipus de tractaments estètics i els hàbits de vida saludables, relacionant-los amb 

l’anatomorfofisiologia humana. 
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● n) Identificar operacions de venda i tècniques publicitàries i de marxandatge, valorant les característiques 

i demandes del mercat, per promocionar i comercialitzar els productes i serveis estètics. 

 
3. UNITATS FORMATIVES 
 

MP07: Activitats en cabina d'estètica ( 99 hores) + DUAL 33 hores 

Unitats Formatives Durada Data 
inicial 

Data final 

UF1:  Activitats en cabina d'estètica 33h 13/09/21 24/05/22 

UF2: Coordinació dels serveis d'estètica i bellesa                                          66h 13/09/21  24/05/22 

 
UF 1: Activitats en cabina d'estètica (33h)   
Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts 

RA1. Organitza l'estructura d'una cabina d'estètica descrivint-ne els espais, les normes de comportament i els 
protocols d'atenció al clients. 
RA2. Organitza i gestiona l'activitat diària en el centre de treball integrant-ne les operacions i els mitjans 
tècnics necessaris. 
UF 2: Coordinació dels serveis d'estètica i bellesa  (66h) + (DUAL 33h)                          

Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts 

RA1. Duu a terme les actuacions prèvies del servei estètic aplicant-ne els procediments establerts. 

RA2. Duu a terme els protocols dels serveis estètics integrant-hi cosmètics, mitjans tècnics i manuals. 

RA3: Duu a terme les actuacions posteriors al servei estètic aplicant-ne els procediments establerts. 

 4. METODOLOGIA 
 
Metodologia Utilitzada: 

Per tal d’assolir els resultats d’aprenentatge associats al mòdul professional per part de l’alumnat, s’utilitzaran 
els següents principis d’aprenentatge: 

Classes Magistrals on s'explica la teòrica dels continguts. 

Aprenentatge per observació amb demostracions pràctiques dels procediments per part del professorat. 

Individualitzada: Aclariment dels dubtes que pugui tenir l’alumnat durant les classes. Correcció 
individualitzada dels procediments realitzats per l’alumnat.  

Comentari de les experiències prèvies o actuals de l'alumnat relacionades amb els continguts que es 
desenvolupen. Explicació de diferents exercicis realitzats per l’alumnat. 

Totes aquestes metodologies facilitaran la obtenció dels resultats d’aprenentatge per part de l’alumnat en el 
mòdul professional. 
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Es realitzaran activitats complementàries com sortides durant el curs, a congressos, cases comercials, 
desfilades, aportant  una visió més professional i humana de la nostra professió. 

Es procurarà que la metodología sigui integradora, participativa i motivadora. 

 

 Activitats centrades en el professorat: 

● Preparació del recursos: fotocòpies, revistes, vídeo, llibres, materials, estris, productes, cosmètics. 
● Presentació, connexió, i exposició de la nova temàtica. 
● Protocol d’actuació segons el servei o tractament a realitzar. 
● Demostracions del procés. 

 

Activitats del grup classe:  

● Observació i valoració de les característiques. 
 

 Activitats individuals: 

● Anàlisi de la forma. 
● Enregistrament. 
● Avaluació. 

 

� Mètode Magistral: Per la transmissió d’informació i coneixements d’activitats en cabina. 
� Ensenyament programat: Treballs per l’alumnat per facilitar la retenció dels coneixements adquirits i 

minimitzar el temps d’aprenentatge.  
� Mètode del cas: Mètode dedicat a l’estudi i recerca de solucions davant  problemes pràctics preparats 

per el professorat.  
� Mètode de Creativitat: Per estudiar, analitzar i desenvolupar les diferents fases que intervenen en un 

treball creatiu. 
� Hi ha aspectes que l’alumne ha de treballar de forma individual o independent (determinats exercicis, 

recerca d’informació, treballs, informes)... 
� Es procura que totes les accions programades a les fitxes d’activitats siguin properes a la realitat. 
� Evitar que els alumnes aprenguin de forma mecànica. L’alumne ha de reflexionar i justificar les seves 

actuacions i la memorització ha de ser comprensiva. 

 

5. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 
La qualificació de la MP07  s’obté segons la següent ponderació: 
QUF1= (40%) RA2 + (60%) RA1 
QUF2= (30%) RA1 + (60%) RA2 + (10%) RA3 
 
L’avaluació de les UF es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions 
iguals o superiors a cinc i negatives les restants.  
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Per a superar el mòdul, l’alumnat haurà de superar de forma independent les 2 unitats formatives amb una 
nota igual o superior a 5 sobre 10. 
 
La nota final del mòdul s’obtindrà de forma ponderada segons el pes d’hores que forma cada unitat 
formativa. 

 
L’assistència de l’alumnat és la condició necessària que permet l’avaluació de la UF i finalment el mòdul. 
En cas de manca d’assistència, s’aplicarà la NOFC del centre, d’acord amb el decret de 
drets i deures de l’alumnat. Si l’alumnat supera el 20% de faltes d’assistència injustificades de la UF, la tutora 
haurà de comunicar, per escrit a l’alumnat, la pèrdua de l’avaluació ordinària. 
 
Amb les faltes de puntualitat reiterades i no justificades, s’aplicarà la NOFC. Entre l’hora d’entrada i els 10 
primers minuts es considerarà retard. Passats 10 minuts es considerarà falta d’assistència i l’alumnat haurà 
de romandre a classe. 
 
L’alumnat ha de portar el material, uniforme…, a classe, de no ser així s’aplicarà la NOFC. 
 
Durant la UF formativa, l’alumnat haurà de presentar un treball, en la valoració es tindrà en compte: 

- Presentació 
- Continguts 
- Originalitat  

 
 El treball ha de constar dels següents apartats: 

- Contingut temàtic 
- Presentació i originalitat del tríptic i cartell de serveis 

 
Els treballs es presenten en la plataforma MOODLE, en cas de no poder avisar al professorat i presentar 
abans de la data o el mateix dia. (pendrive, drive...) i en paper imprès a color. 
 

6. RECURSOS NECESSARIS 
 
   Les unitats formatives es realitzen en els següents espais: 
Aula / Taller Descripció Capacitat Equipaments Utilització 

    EST 1 
 
 
 
 
 
 

Taller de 
pràctiques 

 15 alumnes 

Pissarra 
Canó de projecció 
Pantalla projecció 
Ordinador professor 
Tocadors 
Lliteres 
Cosmètics 

Continguts pràctics corresponents a 
les unitats UF1 i UF2. 
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Miralls 
Olles de cera calenta i 
tèbia 
Vapors 
Alta freqüencia 

Aula polivalent Aula de teoria 
24 
alumnes 

Taules. 
Cadires. 
Canó. 
Pantalla projecció. 
Pissarra.  

Continguts teòrics corresponents a 
les unitats UF1 i UF2. 
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Mòdul professional 8 

 1. CONTEXTUALITZACIÓ 
  

FAMÍLIA: IMATGE PERSONAL   

CICLE: ESTÈTICA I BELLESA GM 

MÒDUL PROFESSIONAL 08: IMATGE CORPORAL I HÀBITS SALUDABLES              
  

CODI CICLE: IP20 

HORES TOTALS: 99h     

HORES SETMANALS: MP08 – 3h. CURS: PRIMER 

PROFESSORAT: Mònica Mallén 

2.  REFERENT CURRICULAR 

❖ Competència general del títol de tècnic/a en estètica i bellesa                                                                                                  

Aplicar tècniques d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmètics i perfums, complint els 

procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en 

la normativa vigent.  

❖ Competències professionals, personals i social 

d) Seleccionar els materials, els equips i els cosmètics adequats als tractaments o a les tècniques estètiques que 

s'aplicaran. 

e) Mantenir el material, els equips i les instal·lacions en òptimes condicions per a la seva utilització. 

m) Informar els clients de les cures que s’han de realitzar després del tractament a la cabina d'estètica, així com 

dels hàbits de vida saludables. 

s)Aplicar els procediments i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés 

productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i ambiental. 

t)Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en les activitats 

professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis. 

3. UNITATS FORMATIVES 
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MP8: Anàlisi estètica (99 hores) a primer  

Unitats Formatives Durada Data inicial Data final 

UF1: APARELLS I SISTEMES DEL COS HUMÀ 43 H 13/09/21 22/12/21 

UF2: PAUTES BÀSIQUES DE VIDA SALUDABLE 32 H 10/01/22 24/03/22 

UF3: HIGIENE I DESINFECCIÓ EN ELS SERVEIS D’IMATGE 
PERSONAL 

       24H  28/03/22 02/06/22 

  
Cada una de les UF serà superada si s’assoleixen els resultats d’aprenentatge (RA). Cada RA  s'avalua segons els 

criteris d'avaluació (CA) assignats. Seguidament s’enumeren els RA’s  i els CA d’aquest mòdul: 

● UF 1: la pell i les seves alteracions bàsiques 

Durada: 43 hores 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació 

RA1:  Descriu l'organització general de l'organisme identificant-ne les unitats estructurals i caracteritzant-ne els 

sistemes i aparells corporals. 

Criteris d'avaluació 

1.1 Classifica les molècules que constitueixen la matèria viva 

1.2 Identifica l’estructura i la fisiologia cel·lular 

1.3 Reconeix els diferents tipus de teixits del cos humà, la seva estructura i funcions. 

1.4 Defineix òrgan, aparell i sistema. 

1.5 Descriu l’estructura i funcions dels diferents aparells i sistemes i la seva incidència en l’estat de la pell. 

1.6 Relaciona les alteracions o carències en els diferents aparells i sistemes amb l’aplicació de tractaments 

estètics, la derivació al metge especialista o a altres professionals. 

RA2: Caracteritza els aparells circulatori i respiratori identificant-ne l’anatomia i fisiologia bàsiques Criteris 

d'avaluació 

2.1 Descriu l’estructura del cor i els diferents tipus de vasos sanguinis. 
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2.2 Identifica la freqüència cardíaca i tensió arterial com a paràmetres funcionals del cor. 

2.3 Especifica la composició i les funcions de la sang. 

2.4 Descriu la circulació sanguínia. 

2.5 Especifica l’estructura i el funcionament del sistema limfàtic. 

2.6 Descriu l'estructura dels vasos i ganglis limfàtics. 

2.7 Especifica la composició i les funcions de la limfa. 

2.8 Identifica les alteracions més freqüents i la seva repercussió en la imatge personal. 

2.9 Identifica l’anatomia i la fisiologia bàsiques de l’aparell respiratori i seves les funcions. 

RA3: Caracteritza l'aparell locomotor identificant-ne l’anatomia i la fisiologia bàsiques. 

Criteris d’avaluació 

3.1 Especifica l'estructura i localització dels ossos i articulacions del cos humà. 

3.2 Classifica els tipus de moviments corporals. 

3.3 Especifica l'estructura dels músculs i el mecanisme de la contracció muscular. 

3.4 Identifica els principals músculs facials. 

3.5 Identifica els principals grups musculars corporals. 

3.6 Identifica les alteracions més freqüents i la seva repercussió en la imatge personal. 

3.7 Descriu l’anatomia i fisiologia bàsica del peu i de la mà. 

 

 

 

RA4:  Caracteritza els sistemes endocrí i nerviós identificant-ne l’anatomia i la fisiologia bàsiques 

Criteris d’avaluació 

4.1 Identifica les glàndules endocrines i les funcions de les hormones. 

4.2 Valora la influència de les hormones en l'òrgan cutani. 

4.3 Identifica les alteracions més freqüents i la seva repercussió en la imatge personal. 

4.4 Descriu l’anatomia i fisiologia bàsica del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits. 
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4.5 Identifica el sistema nerviós com a coordinador i controlador del medi intern i extern. 

 

● UF 2: Pautes bàsiques de vida saludables 

Durada: 32 hores 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació 

RA1. Analitza la imatge corporal identificant-ne l'estructura, morfologia i proporcions. 
 
Criteris d’avaluació 
 
1.1 Especifica les diferents zones corporals i les posicions anatòmiques del cos humà.  

1.2 Utilitza la terminologia anatomofisiològica adequada. 

1.3 Estableix els paràmetres que defineixen les proporcions corporals.  

1.4 Identifica els factors que determinen el tipus de constitució corporal. 

1.5 Mesura les variables antropomètriques que defineixen els diferents somatotips.  

1.6 Especifica els trets diferencials entre la silueta masculina i femenina. 

1.7 Identifica els diferents tipus de rostre i faccions. 

1.8 Relaciona l'expressivitat del rostre amb la musculatura facial. 

1.9 Identifica les desproporcions morfològiques que es poden corregir a través de les tècniques de 

perruqueria i estètica. 

1.10 Explica l’evolució dels cànons de bellesa en les diferents etapes de la història. 

1.11 Valora críticament el model de bellesa present en els mitjans de comunicació i la publicitat. 

 
RA2. Identifica pautes d'alimentació i nutrició analitzant la seva influència en la imatge corporal i l'òrgan cutani. 
 
Criteris d’avaluació 
2.1 Explica les diferències entre alimentació i nutrició.  

2.2 Identifica els nutrients bàsics i la seva funció a 

l'organisme. 

2.3 Identifica les necessitats nutricionals de l'organisme per al seu bon funcionament en les diferents etapes de 

la vida. 

2.4 Identifica els aliments que formen part de la piràmide dels aliments amb el seu valor nutricional.  

2.5 Valora la influència d'una dieta equilibrada en la salut. 
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2.6 Especifica els aparells i òrgans que intervenen en el procés de la digestió. 

2.7 Descriu el funcionament de l'aparell digestiu i defineix els processos d'ingestió, digestió, absorció i 

eliminació de residus. 

 
 
RA3. Promociona hàbits de vida saludables relacionant-los amb els processos d'imatge personal. 
 
Criteris d’avaluació 
 
3.1 Identifica les pautes bàsiques per a una vida saludable. 

3.2 Valora la importància de la hidratació i la seva influència en la imatge 

personal.  

3.3 Descriu l'estructura i el funcionament renal i especifica la composició de 

l’orina.  

3.4 Justifica els beneficis de l'exercici físic i del son en l'aspecte personal i la salut. 

3.5 Identifica els efectes nocius del tabac i l’alcohol sobre la pell i l’organisme en general.  

3.6 Reconeix la importància de la prevenció de les drogodependències. 

3.7 Valora les mesures d'higiene personal i la seva repercussió en l'àmbit social i professional.  

3.8 Esquematitza l'estructura i el funcionament de l'aparell reproductor masculí i femení. 

3.9 Descriu la influència de les hormones sexuals en l'anatomofisiologia cutània.  

3.10 Descriu les diferents fases hormonals femenines. 

● UF 3: Higiene i desinfecció en els serveis d’imatge personal 

Durada: 24hores 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació 

RA1. Selecciona els mètodes d'higiene i desinfecció relacionant-los amb el risc d'infeccions i infestacions 

del material. 

Criteris d’avaluació 

1.1 Identifica les condicions necessàries per al creixement microbià. 

1.2 Classifica els diferents tipus de microorganismes. 

1.3 Identifica les infeccions i infestacions més importants en l'àmbit de la imatge personal. 

1.4 Especifica les etapes de la cadena epidemiològica. 

1.5 Relaciona les tècniques d'imatge personal (tatuatges, pírcing, rasurat, manicura, pedicura) amb els seus 
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riscos potencials. 

1.6 Diferencia els conceptes de neteja, desinfecció i esterilització. 

1.7 Estableix la diferència entre antisèptic i desinfectant i les seves normes d’ús i conservació. 

1.8 Valora l'ordre, la neteja i la desinfecció d'instal·lacions i equips com a primer factor de la prevenció de 

riscos. 

1.9 Selecciona els diferents mètodes de neteja, desinfecció i esterilització més adequats a les instal·lacions, 

materials i estris. 

1.10 Relaciona els diferents mètodes de tractament de residus amb els riscos biològics que poden produir. 

1.11 Coneix el protocol per a rebutjar en condicions de seguretat adequades el material d'un sol ús. 

 

RA2. Determina els hàbits de seguretat per a la prevenció de malalties professionals relacionant-

ne els riscos associats i les mesures de prevenció. 

 

Criteris d’avaluació 

2.1 Identifica els riscos associats a l’activitat professional. 

2.2 Determina les mesures de protecció personal per als professionals. 

2.3 Determina les mesures de protecció personal per als clients. 

2.4 Descriu el procediment d’higiene de les mans previ i posterior a la prestació del servei. 

4. METODOLOGIA 
● Al començament de cada UF farem una presentació dels continguts bàsics, models d'activitats, resultats 

d’aprenentatge i els criteris d'avaluació. També es realitzarà una avaluació inicial per tenir presents els 

coneixements previs de l’alumne. 

● L’explicació teòrica dels continguts es farà amb material de suport com llibres, PowerPoint, revistes 

d’estètica, vídeos, articles… 

● Les tasques incluen activitats i/o treballs individuals o en grup. Aquests poden ser de caire més teòric, 

de resolució d’un cas pràctic, treballs més creatius i també s’inclouran tasques que requereixen l'ús de 

les TIC. 

● Totes les entregues es realitzaran via Moodle. 

● Tot el material per tal de seguir el mòdul durant el curs (PowerPoint, articles, activitats, enllaços…)  

estara penjat al Moodle de centre.  

 
5.- AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 

● L’avaluació del mòdul 8 serà continua durant tot el curs. Per a superar el Mòdul professional 8 cal 

superar independentment les 3 unitats formatives amb una nota igual o superior a 5.  
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● Els RA’s s’assoleixen treient un nota igual o superior a 5. 

● S’utilitzaran diferents instruments i tècniques d’avaluació per tal d’avaluar l’assoliment dels RA’s. Els 

instruments i tècniques d’avaluació comprendran proves escrites, treballs i/o activitats individuals o en 

grup realitzades a l’aula o fora d’ella i exercicis pràctics realitzats durant el curs. 

● En les proves escrites, treballs, activitats, pràctiques... cal treure una nota superior o igual a 4 per a 

poder fer mitja per superar cada RA.  

● La nota global del MP8 s’obtindrà de la mitja ponderada de les tres unitats formatives segons el pes en 

hores lectives que té cada UF.  Així doncs, la Qualificació del Mòdul Professional 8 (QMP) s’obté segons 

la següent fórmula:  

 

QMP = (43/99*QUF1) + (32/99*QUF2) + (24/99*QUF3) 

 

● Cada UF té un nombre de RA’s diferents que es ponderen de la següent manera: 

● La UF1 té 4 RA 

● La UF2 té 3 RA 

● La UF3 té 2 RA 

UF1 = (25% RA1 + 30% RA2 + 25% RA3+ 20% RA4) 

UF2= (20% RA1 + 40% RA2 + 40% RA3) 

UF3 = (60% RA1 + 40% RA2) 

● Presentació dels treballs i/o activitats escrits o orals: 

● Els treballs i/o activitats  s’han de realitzar en català. Plataforma Moodle 

● En un treball en grup tots els components del grup tenen la mateixa qualificació menys en 

l’exposició oral que s'avalua cada alumne individualment.  

● Els treballs es lliuraran dins del termini establert. En cas de lliurar-se fora del termini, però dins 

de la UF en transcurs, el treball rebrà una penalització i pot no ser acceptat pel professorat. Els 

treballs entregats amb retard poden rebre una nota màxima de 5. La intenció d’aquesta 

mesura és premiar la puntualitat.  

● Els treballs, exàmens, pràctiques, dossiers i qualsevol activitat no entregada és un 0. 

● Les faltes de puntualitat reiterades i no justificades, s’aplicarà la NOFC. Entre els 10 primers 

minuts i 15 minuts es considerarà retard. Passats 15 minuts es considerarà falta d’assistència 

i l’alumna haurà de romandre a classe. 
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● Si l’alumne no assisteix  a una prova, sempre que sigui justificada la professora donarà 

instruccions de com recuperar la prova. 

● La nota mínima de les proves, treballs, presentacions, activitats… per poder fer mitja no podrà 

ser inferior a 4. 

 

● Recuperacions: 

● El contingut, estructura i natura de les activitats de recuperació, seran semblants a les proves 

i instruments d'avaluació ordinaris.  

● Es recuperaran els RA suspesos durant el transcurs de la UF. Si la UF queda suspesa en 

l’avaluació ordinària, es podrà recuperar a la segona convocatòria al juny. 

● La nota mitjana mínima que s’ha d’obtenir per superar l’avaluació extraordinària haurà de ser 

5. 

● Les proves I/o pràctiques no realitzades a la data corresponent per causa justificada, es 

repetirán abans de finalitzar la UF.  

6. RECURSOS NECESSARIS 
 

● S’utilitzarà el PowerPoint realitzat pel professorat i articles i consultes complementàries que queden 

penjats al Moodle de l’Institut. 

● Material per prendre apunts a classe. 

● Hi ha llibres de consulta però no és obligatòria la seva compra: 

 

● Imagen Corporal y Hábitos Saludables (LOE). Editorial Videocinco 

● Imagen corporal y hábitos saludables. Autors M. T. Tocino. Isbn 

9788415309147. Editorial Altamar 
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Mòdul professional 9. 

 Cosmetologia per a l’estètica i bellesa 
 

Durada 99 hores 

Unitats formatives que el componen: 

● UF1: cosmètics i formes cosmètiques per a l’estètica:  32h 
● UF2: cosmètics d’higiene: 16h 
● UF3: cosmètics d'hidratació, manteniment i protecció de la pell: 22 h 
● UF4: cosmètics decoratius: 16 h  
● UF5: cosmètics per als annexos cornis de la pell: 12 h  

 

PROFESSORA: Maria Carme Palacín Alonso 

Horari del mòdul: 

Dimarts de 18:30 a 19:30 h i dijous de 17h a 19:30h 

  

1.CONTEXTUALITZACIÓ 
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FAMÍLIA: IMATGE PERSONAL   

CICLE: ESTETICA I BELLESA GM 

MÒDUL PROFESSIONAL 9:  COSMETOLOGIA PER A L’ESTETICA I BELLESA  CODI:MP03 

HORES TOTALS: 99  

HORES SETMANALS AL CENTRE : 3H 

HORES SETMANALS FORMACIÓ DUAL :0H 

CURS: 
PRIMER 

PROFESSORAT:  Carme Palacin 

2. REFERENT CURRICULAR  

Unitat de competència 

 UC_2-0356-11_2: atendre els clients del servei estètic de mans i peus en condicions de seguretat, higiene i 
salut 

Competències professionals, personals i socials 

a)      Rebre, emmagatzemar i distribuir el material de perruqueria, controlant-ne el consum i l'estoc 

k) Informar el client sobre les cures, els cosmètics i els hàbits saludables, per assegurar el resultat final dels 
processos tècnics de perruqueria. 

n) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant 
el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball. 
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3.UNITATS FORMATIVES DEL MÒDUL 

Unitats Formatives * 
  

Hores    DADES 
  

TARDA INICI FI 

UF1: cosmètics i formes cosmètiques per a 
l’estètica 

33h 14/09/2021 25/11/2021 
  

UF2: cosmètics d’higiene 
16 h 30/11/2021 20/01/2022 

UF3: cosmètics  d'hidratació, manteniment i 
protecció de la pell 

22h 25/01/2022 15/03/2022 

UF4: cosmètics decoratius 
16 h  17/03/2022 28/04/2022 

UF5: cosmètics per als annexos cornis de la pell 
12 h 28/04/2021 26/05/2022 

 les dates d’inici i final de les unitats formatives son aproximades, poden sofrir alguna modificació degut a 
incidències durant el curs. 

 Resultats d’aprenentatge que s’han d’assolir 

UF1: cosmètics i formes cosmètiques per a l’estètica:   

1. Identifica els components d'un cosmètic diferenciant-ne la composició i el marxandatge  

 2. Identifica equips, material de laboratori i operacions elementals per a la preparació de cosmètics, 
reconeixent la naturalesa fisicoquímica dels productes obtinguts.  

3. Classifica els productes cosmètics per la seva acció i grau de penetració a la pell, relacionant-los amb 
la seva forma de presentació.  

 4. Aplica pautes d'emmagatzematge, conservació i manipulació dels cosmètics, identificant-ne les 
condicions òptimes d'ús. Criteris d'avaluació  

 

UF2: cosmètics d’higiene: 16h 
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1. Descriu els cosmètics d'higiene adequats a les diferents tipologies cutànies identificant-ne la composició, 
les característiques i la manera d'actuar. 

 

UF3: cosmètics d'hidratació, manteniment i protecció de la pell: 22 h 

1. Analitza els cosmètics d'hidratació, manteniment i protecció de la pell adequats a les diferents tipologies 
cutànies relacionant-ne els principis actius amb el mecanisme d'acció. 

 

UF4: cosmètics decoratius: 16 h  

1. Classifica els cosmètics decoratius adequats a les diferents tipologies cutànies identificant-ne la composició, 
la funció i la zona d'aplicació. 

 

UF5: cosmètics per als annexos cornis de la pell: 12 h  

1. Distingeix els cosmètics per als annexos cornis de la pell relacionant-ne la composició amb la forma de 
presentació i amb els efectes produïts. 
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4. METODOLOGÍA 

Aquest mòdul s’ofereix amb la mesura flexibilitzadora de la semipresencialitat. 

Mitjançant la varietat de mètodes i tècniques es treballaran els diferents continguts del mòdul a partir de 
l’aprenentatge autònom i l’aprenentatge cooperatiu, que permet a l'alumnat arribar a un coneixement 
compartit i multiplicat. Treballarem en agrupaments variats: les tasques i activitats del mòdul es 
realitzaran de forma individual i en grup (petit i gran grup). 

Disposar d’una programació de visites i activitats al centre (xerrades de professionals, tallers, etc.) 

S'ha de tenir en compte com a elements metodològics que: 

●        Al començament de cada unitat formativa es farà una presentació dels resultats d’aprenentatge 
que s’hauran assolir i els continguts a treballar. 

Hi hauran materials a l’abast de l’alumnat 

●        Es faran tot tipus d'activitats: individuals,parelles, en gran grup o en petit grup. Els grups de treball 
es configuraran de formes diferents en cada situació (atzar, tria el professorat, tria l'alumnat...) 

●        Les activitats seran diverses com lectures d’articles, comentaris, observacions directes i de vídeos 
, rol playinng o dramatitzacions, anàlisi de situacions educatives i resolució de casos ,activitats inter 
UFs i amb d’altres cicles ,etc. 

●        Les sortides seran de caràcter curricular obligatòries. 

●        Es farà ús de les tecnologies de la comunicació i la informació, i si s’escau de l’anglès. 

●        Si fos necessari, es faran adaptacions per a alumnes NEE i s'establiran estratègies per a atendre a 
la diversitat. 

Part del procés d’ensenyament es fer pràctiques, que inclouen entre d’altres: exposicions orals, pòsters, 
maquetes, elaboració de sabó, elaboració de xampú, elaboració de emulsió, elaboració de crema 
regeneradora per a mans, elaboració e crema nutritiva per a peus 

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP 

 Per a superar una UF s’han d’haver superat els RA corresponents de forma individual 

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les unitats formatives. 

La nota global del MP3 s’obtindrà de la qualificació de les dues UF, sempre que aquestes tinguin una nota 
igual o superior a 5. 

La qualificació del Mòdul professional 3 (QMP) s’obté segons la següent ponderació. 

QMP = (33/99) *QUF1   +  (16/99) *QUF2  +  (22/99)*QUF3  +  (16/99)*QUF4  +  (12/99) *QUF5 
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Els instruments d’avaluació  són: 

·         els exàmens 

·         els treballs (individuals o en grup) 

·         exercicis pràctics realitzats durant el curs 

·         la graella d’observacions del professor/a (on seran valorats, entre d’altres: realització del treball, 
pulcritud en el lliurament d’aquest, puntualitat, motivació, interès). 

 Durant el curs s’anirà informant de l’assoliment i els detalls de cada instrument d’avaluació 

En un treball en grup tots els components del grup tenen la mateixa qualificació. Cadascun dels treballs 
pràctics qualificadors s’avaluarà amb una nota de 0 a 10 punts amb nombres enters, que serà la suma de 
les notes obtingudes en cadascun dels apartats de la prova o exercici, si cal arrodonint 

Lliurament de treballs: El treballs es lliuraran dintre del termini establert. En cas de lliurar-se fora del termini 
es tindrà una penalització en la puntuació de 1 punt per cada dia del mòdul  de retard 

Les faltes d’assistència no baixen la qualificació.  Això no contradiu el fet que en superar el 20% de faltes 
d’assistència es perdi el dret a la convocatòria ordinària de la corresponent UF 

RECUPERACIÓ DE LES UF I DEL MÒDUL 

El contingut, estructura i natura de les activitats de recuperació, seran semblants a les proves i instruments 
d’avaluació ordinaris. 

La recuperació de la UF es durà a terme durant la unitat formativa; sense perjudici de la convocatòria de 
juny. 

Pel que fa a la convocatòria de juny, anomenada segona convocatòria, aquesta es farà per cada UF en el 
calendari i horari que estableix per aquest fi l’equip docent atenent les indicacions de la direcció del Centre 
Educatiu 

6. RECURSOS NECESSARIS 

-       Material d’escriptori per prendre apunts, fer esquemes... 

-       De manera puntual farà falta material per fer treballs (cartolines, pega, suro blanc, etc). 

-       Material provinent del kit de perruqueria de l’alumne: pinta, assecador, tovallola, capa, bata 
professional 

-       USB personal de cada alumne (2M suficient) 

 BIBLIOGRAFIA 

 No hi ha llibre d’obligada compra, Durant el curs s’aniran facilitant  els apunts corresponents. 
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 Com a bibliografia de consulta es suggereixen: 

·         Es recomana el llibre “Cosmètica para peluqueria” de Juan Jose Viedma, Immaculada Molinero, 
Elvira Escribano i Yolanda Luengo de Videocinco (ISBN 978-84-96699-95-3) com a llibre de consulta 

·         També es recomana llegir el llibre ”Cosmètica para peluqueria” de Carme Altanud, Pedro Gálvez 
i Amparo Seller de l’editorial Altamar del 2012 (ISBN 978-84-15309-12-3) 

● “Cosmètica para peluqueria”. Maria Amparo Badia Vila i Enriqueta Garcia Miranda. Editorial Paraninfo 

 CONTINGUTS I RESULTATS D'APRENENTATGE 

  

 UF 1: cosmètics i formes cosmètiques per a estètica 

Continguts: 

  
1. Els cosmètics. 
2.  El laboratori cosmètic 
3.  Emmagatzematge, conservació i manipulació de cosmètics: 
 

Activitat Ensenyament Aprenentatge   
  

Hores 
totals 

Resultats d’aprenentatge 
                      

AEA 1.1: Caracterització dels 
cosmètics. Mecanisme d’acció 

 11 
1. Identifica els components d'un cosmètic 
diferenciant-ne la composició i el marxandatge  

 2. Identifica equips, material de laboratori i 
operacions elementals per a la preparació de 
cosmètics, reconeixent la naturalesa fisicoquímica 
dels productes obtinguts.  

3. Classifica els productes cosmètics per la seva 
acció i grau de penetració a la pell, relacionant-los 
amb la seva forma de presentació.  

4. Aplica pautes d'emmagatzematge, conservació i 
manipulació dels cosmètics, identificant-ne les 
condicions òptimes d'ús. Criteris d'avaluació  

AEA 1.2: Preparació de productes 
cosmètics 

 11 

AEA 1.3: Manipulació, 
emmagatzematge, estabilitat i 
alteracions dels cosmètic 

11 
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 UF 2: cosmètics d'higiene 

Continguts:   

  
1.  Cosmètics d'higiene facial i corporal 

  

Nuclis Formatius 
  

Hores totals Resultats d’aprenentatge 
                      

AEA 2.1. Cosmètics per Higiene i cura 
capil•lar 

16 1. Descriu els cosmètics d'higiene adequats a les 
diferents tipologies cutànies identificant-ne la 
composició, les característiques i la manera 
d'actuar. 

  

UF 3: cosmètics d'hidratació, manteniment i protecció de la pell 

Continguts:   

  
Cosmètics d'hidratació, de manteniment i de protecció de la pell 
Cosmètics solars 
  

 Hores totals Resultats d’aprenentatge 
                      

AEA 3.1. Cosmètics d'hidratació, de 
manteniment i de protecció de la pell 
 
AEA 3.2 Cosmètics solars 

11 
 
 
 
11 

1. Analitza els cosmètics d'hidratació, manteniment 
i protecció de la pell adequats a les diferents 
tipologies cutànies relacionant-ne els principis 
actius amb el mecanisme d'acció.  
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 UF 4: cosmètics decoratius 

Continguts:   

 Els cosmètics decoratius  
  

 Hores totals Resultats d’aprenentatge 
                      

AEA 4.1. Cosmètics d'hidratació, de 
manteniment i de protecció de la pell 
 
 

12 1. Classifica els cosmètics decoratius adequats a les 
diferents tipologies cutànies identificant-ne la 
composició, la funció i la zona d'aplicació. 

 

 

  UF 5: cosmètics per als annexos cornis de la pell 

Continguts:   

  1. Cosmètics per als annexos cornis de la pell 
2. Cosmètics per a mans i peus 
  

 Hores totals Resultats d’aprenentatge 
                      

AEA 5.1. Cosmètics per als annexos 
cornis de la pell 
 
 
 

12  1. Distingeix els cosmètics per als annexos cornis 
de la pell relacionant-ne la composició amb la 
forma de presentació i amb els efectes produïts. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

77 

 

 

Mòdul professional 10 

Durant el curs 2021/2022 aquest mòdul no s’impartirà al centre degut al canvi curricular que pateix el CFGM 

d’estètica i bellesa, segons  la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 

2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE). 

Les alumnes de segon curs van cursar el mòdul el curs 2020/2021 i les alumnes que enguany fan primer, el 

cursaran el següent curs 2022/2023. 

Els alumnes que cursen el CFGM d’estètica i bellesa amb  el currículum antic,  tenen dos anys per poder cursar 

el mòdul. Es facilitarà la superació del mòdul a cada cas concret.  
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Mòdul 11:  

Màrqueting i venda en imatge personal. 
 

FAMÍLIA: IMATGE PERSONAL    MODALITAT DUAL 

CICLE: ESTETICA I BELLESA GM 

MÒDUL PROFESSIONAL 11  Màrqueting i venda en imatge personal  CODI: IP20 

HORES TOTALS: 66 h   

HORES SETMANALS:   2h  CURS: Segon 

PROFESSORAT:Maria  Carme Palacin Alonso    mpalac43@xtec.cat 

 

 

Professorat: Maria Carme Palacin 

Aquest mòdul cedeix hores a la formació dual 

Horari: Dimarts de 19:30 a 20:30 i dimecres de 16:10 a 17:10  
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UNITATS FORMATIVES DEL MÒDUL 

  

Unitats Formatives Hores 
totals  

TARDA  

TARDA INICI  FI 

UF 1:  Màrqueting i 
comunicació 

33 15/09/202
1 

26/01/202
1 

UF 2:  Promoció i venda de 
productes i serveis 

33 26/01/202
2 

25/05/202
2 

  

* les dates d’inici i final de les unitats formatives son aproximades, poden sofrir alguna modificació degut a 
incidències durant el curs. 

L’alumnat realitzarà el mòdul de síntesi durant el mes de maig (més unes hores en un altre horari d’altre 
mòdul el MP2). Per aquesta raó part de les hores lectives no es realitzaran en horari normal de classes , sinó 
que seran fetes durant sortides didàctiques programades per l’equip docent i que representaran un total 
de 9 hores 

  

UF1: Màrqueting i comunicació. 14 hores  

Continguts: 

1. El màrqueting en les empreses d’imatge personal. 
2 Els clients 
3. La comunicació 
4. Marxandatge 

  
Hore

s 
total

s 

Resultats d’aprenentatge 
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AEA 1.1: Màrqueting i 
Clients a les empreses 

d’imatge personal 

7 RA1. Identifica els elements del màrqueting analitzant-ne 
la seva aplicació en el sector de la imatge personal. 

  
RA2. Caracteritza els diferents tipus de clients analitzant-ne 
les motivacions de compra 

AEA 1.2: Comunicació i 
marxandatge en les 
empreses d’imatge 

personal 

7 RA3. Determina les pautes d’atenció als clients emprant 
les tècniques de comunicació i les seves eines. 

  
RA4  Aplica les tècniques del marxandatge promocional 
utilitzant els instruments específics i adequant-los a la imatge 
de l'empresa. 

  

  

  

  

UF 2: Promoció i venda de productes i serveis. 19 hores  

Continguts: 

1. Tècniques de publicitat i promoció, 
2. La  venda en imatge personal. 
3. La postvenda 

  

Nuclis Formatius 
  Hores 

totals 
Resultats d’aprenentatge 
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AEA 2. 1 Tècniques de 
publicitat i promoció 

6 RA1. Aplica les tècniques de  promoció i publicitat de 
productes i serveis justificant la selecció dels 
instruments emprats. 

  

AEA 2.  2 La  venda en imatge 
personal 

6 RA2. Realitza demostracions de venda de serveis i 
productes d'imatge personal aplicant-hi les tècniques 
específiques 

  

AEA 2.  3 La postvenda 7 RA3 Realitza la postvenda de serveis i productes 
d'imatge personal aplicant els protocols de reclamació 
i queixes establerts i gestionant la documentació 
corresponent. 

  

METODOLOGIA 

Aquest mòdul s’ofereix amb la mesura flexibilitzadora de semipresencialitat. 

Mitjançant la varietat de mètodes i tècniques es treballaran els diferents continguts del mòdul a partir de 
l’aprenentatge autònom i l’aprenentatge cooperatiu, que permet a l'alumnat arribar a un coneixement 
compartit i multiplicat. Treballarem en agrupaments variats: les tasques i activitats del mòdul es realitzaran 
de forma individual i en grup (petit i gran grup). 

Disposar d’una programació de visites i activitats al centre (xerrades de professionals, tallers, etc.) 

S'ha de tenir en compte com a elements metodològics que: 

●        Al començament de cada unitat formativa es farà una presentació dels resultats d’aprenentatge 
que s’hauran assolir i els continguts a treballar. 

●        Hi hauran materials a l’abast de l’alumnat Es faran tot tipus d'activitats: individuals, parelles, en 
gran grup o en petit grup. Els grups de treball es configuraran de formes diferents en cada situació 
(atzar, tria el professorat, tria l'alumnat...) 

●        Les activitats seran diverses com lectures d’articles, comentaris, observacions directes i de vídeos 
, rol playinng o dramatitzacions, anàlisi de situacions educatives i resolució de casos ,activitats 
interUFs i amb d’altres cicles ,etc. 

●        Les sortides seran de caràcter curricular obligatòries. 

●        Es farà ús de les tecnologies de la comunicació i la informació, i si s’escau de l’anglès. 

●        Si fos necessari, es faran adaptacions per a alumnes NEE i s'establiran estratègies per a atendre a 
la diversitat. 
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Es fan activitats amb anglès amb tècniques AICLE, dintre del GEP 

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP 

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les unitats formatives. 

La nota global del MP s’obtindrà de la qualificació de les UF, sempre que aquestes tinguin una nota igual o 
superior a 5. 

 La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 

  

QMP = 0.40*QUF1  + ·0.60*QUF2 

  

Dintre de la mateixa UF cal aprovar els diferents RA. Cada activitat d’avaluació té la importància en la 
ponderació que el professor cregui convenient 

Els alumnes  que realitzen part de la seva formació a la empresa, rebran una qualificació per part de 
l’empresa i altra de la professora. La qualificació de la UF serà la mitjana aritmètica de les dues. 

Els instruments d’avaluació estaran formats per les proves escrites, exercicis pràctics realitzats durant el 
curs i la graella d'observacions del professor/a (on seran valorats, entre d'altres: realització d'exercicis, 
pulcritud en el lliurament d'aquests, puntualitat, motivació, interès etc). 

L’avaluació de la UF es farà de forma contínua al llarg de la seva durada. 

Cadascuna de les proves i treballs pràctics qualificadors s’avaluarà amb una nota de 0 a 10 punts, que serà 
la suma de les notes obtingudes en cadascun dels apartats de la prova o exercici 

Lliurament de treballs: El treballs es lliuraran dintre del termini establert. En cas de lliurar-se fora del termini 
es tindrà una penalització en la puntuació  

Les faltes d’assistència no baixen la qualificació. Això no contradiu el fet que en superar el 20% de faltes 
d’assistència es perdi el dret a la convocatòria ordinària de la corresponent UF 

RECUPERACIÓ DE LES UF I DEL MÒDUL 

El contingut, estructura i natura de les activitats de recuperació, seran semblants a les proves i instruments 
d'avaluació ordinaris. 

La recuperació es durà a terme durant la unitat formativa; sense perjudici de la convocatòria extraordinària. 
Pel que fa a la convocatòria extraordinària, aquesta es farà per cada UF 

Es recuperaran les proves suspeses 

 Les proves i treballs pràctics s’avaluaran amb una nota de 0 a 10 punts i per superar-los caldrà tenir una 
nota igual o superior a 5. 
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 MATERIAL NECESSARI 

Material d’escriptori per prendre apunts, fer esquemes... 

De manera puntual farà falta material per fer treballs puntuals (cartolines, pegament...). 

No hi ha llibre d’obligada compra, s’aniran lliurant els apunts 

BIBLIOGRAFIA 

● Editorial Altamar “Marketing y venta en imagen personal”. Aproximadament 27 €. AUTORS Mª Teresa 
Tocino, Miquel Recasens, Sara Torralba, Mª Pilar Giménez. ISBN: 978841530976 

 
 
 
 
 Mòdul professional 12: Formació i orientació laboral 
1. CONTEXTUALITZACIÓ 

 

CICLE: ESTETICA I BELLESA CFGM 

MÒDUL PROFESSIONAL:  FOL/FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL CODI:  

HORES TOTALS: 66 NOMBRE SETMANES: 33 

HORES SETMANALS: 2 CURS: 1er. 

  

 

Mòdul : 12 

PROFESSOR/AT MANEL GONZALEZ (tarda) 

UNITATS FORMATIVES DEL MÒDUL 
 

UNITAT FORMATIVA HORES 

TOTALS 

DATA INICI DATA 

FINAL 

HORES 

SETMANA 

 

UF1: Incorporació al treball 

 

33 

 (M 

20/01/22 

(T) 

Fi de curs 

 

2 H       

 

UF2: Prevenció de riscos laborals. 

 

 33 
16/09/22 

13/01/22 
 

 

2H 
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 M/T  

* Les dates d’inici i final de les unitats formatives son aproximades. 

CONTINGUTS I RESULTATS D'APRENENTATGE 
 
UF1. Incorporació al Treball (66 h)  

Nucli Formatiu/Activitats d'aprenentatge Hores totals RA 

NF 1  Recerca de feina 8 1 

NF 2  El contracte de Treball i Seguretat Social                     18 3/4 

NF 3. Participació dels treballadors/Treball en equip i 

resolució de conflictes. 

7                     2/3 

   

   

UF2. Prevenció de riscos laborals  (33h)  

Nucli Formatiu Hores totals RA 

NF1.  Salut laboral  / NF2  Prevenció de riscos 24 1,2 

NF3. Gestió de la prevenció i primers auxilis 9 2,3 

 

 

*La distribució i durada dels NF és orientativa, poden sofrir alguna modificació durant el curs. Amb la finalitat de que 

els alumnes puguin començar les pràctiques el tercer trimestre es començarà per la UF2”. 

 

METODOLOGIA 
Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràctiques: 

� Les sessions teòriques es realitzaran, sempre que sigui viable, abans de les classes pràctiques corresponents 

per tal d’introduir els conceptes teòrics necessaris per a l´aprenentatge. A ser possible, les classes  s’iniciaran 

amb un breu repàs del que s’ha tractat en l'última sessió i finalitzaran amb un resum del que s’ha dit. Quan 

sigui convenient es promourà la participació de l’alumnat. 

� Les classes pràctiques començaran amb una explicació del que cal fer i constaran de diferents parts, depenent 

de l’UF i dels continguts de cada nucli formatiu. 

� Cada UF quedarà definida i seqüenciada abans de desenvolupar-la, i s’entregarà a l’alumne l’estructuració a fi 

de facilitar-li el seu seguiment. 
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� Parts de cada UF seran impartides de forma magistral amb el suport de presentacionsinformàtiques si escau. 

 

� Alguns temes tractats es complementaran amb la lectura d’articles (classe/navegació internet) relacionats 

amb el tema, observació de vídeos, etc. 

� Es fomentarà  un clima de confiança i respecte, per crear un ambient participatiu de l’alumnat, ja sigui a l’hora 

de mostrar dubtes o aportar suggeriments tant del tema que s’explica, com d’algun altre d’interès a la classe. 

� Els alumnes hauran de portar el llibre de text de FOL.  

 

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP 

 

Les classes presencials son, d’assistència obligatòria. 

 
▪ S’avaluaran conjuntament els aspectes teòrics, pràctics i actitudinals desenvolupats dins de cada unitat formativa. 

▪ La qualificació final de la UF resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascú dels nuclis formatius 
de que consta el mòdul, impartits en primer i segon curs. 

UF1=(NF1X 0,24)+(NF2X0,052)+(NF3X0,24) 

UF2= (NF1x0,35)+(NF2x0,35) +(NF 3X0,35) 

▪ La qualificació final del mòdul resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascuna de les unitats 
formatives de que consta el mòdul, segons la fórmula següent: 

QUALIFICACIÓ MÒDUL= (UF1x0,50%)+(UF2x 0,50%) 
 

La nota global del MP s’obtindrà de la qualificació de les UF, sempre que aquestes tinguin una nota igual o superior a 

5. 

Avaluació de les Unitats Formatives 

L’Avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. 

 

Per tal d’avaluar les UF  es tindrà en compte: 

� Nota d’exàmens:  

� Nota de treballs (activitats específiques, lectures, ...): . Per puntuar el treball es tindrà en compte: 

Que estigui complert, que tingui una bona presentació, faltes d’ortografia i que s’entregui el dia programat. 

� Activitats de classe. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

86 

� Activitats  telemàtiques 

� En funció del NF l´avaluació es farà tenint en compte, activitats, exàmens  o treballs. De manera orientativa:  

 UF 1 

a) NF1   Treballs / activitats formatives/ 

b) NF2  Activitats formatives/ treball./exàmen. 

c) NF3 Treball / activitats formatives./exàmen 

         UF 2  

a)      NF1  Examen/ activitats formatives / treball 
b)       NF2 Examen/activitats formatives / treball 
c)      NF 3 Exàmen/activitats formatives. 

 

 

Cadascuna de les proves i treballs pràctics qualificadors s’avaluarà amb una nota de 0 a 10 punts. Per tal d’aprovar la 

UF, la nota final (mitjana ponderada dels diversos NF) ha de ser igual o superior a 5. 

La nota final  de cada UF   s´obtindrà de la ponderació horària de cada nucli formatiu. 

RECUPERACIÓ DE LES UFs I DEL MÒDUL 
 

Si l’alumne té pendent algun NF, a criteri del professor/a, haurà de recuperar el NF. no superat abans de la finalització 

de la UF. 

Si l´alumne te la majoria de NF no superats haurà de recuperar la totalitat de la UF en una segona convocatòria al juny. 

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació seran semblants a les proves realitzades en primera 

convocatòria. 

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o superior a 5. 

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat. 

 

 

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de segona 

convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària). 

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o superior a 5. 
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Absències 

� Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, de les classes presencials perdrà el dret a l’avaluació 

continuada. En les hores asincròniques de la UF la tasca justifica la dedicació de l´alumne. 

Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de baixa laboral, fulls 

d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia 

d’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. 

 

� e la feina realitzada a classe durant la seva absència. 

� Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar des de la reincorporació al centre. 

� En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial) se li 

realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor 

 

 

 

MATERIAL/EQUIPAMENT NECESSARI 
 

RECURSOS I MATERIALS DIDÀCTICS 

 

 

 

Materials d’aula 

� Mapes conceptuals 

� Documentals i/o pel·lícules de contingut científic 

� Ordinador amb canó de projecció 

� Fotocòpies 

� Articles científics 

� Proves escrites 

Aula Informàtica 

Temporalment amb limitacions 

            restriccions  COVID 

� Ordinadors i canó de projecció 

� Connexió a Internet 

� Pissarra 

 

 

BIBLIOGRAFIA-WEBGRAFIA 
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La relació d'obres/exemplars i links que figuren en aquest apartat són de consulta i orientatius per l'alumnat: 

� Llibre de text: FOL”. 360º  Editex . (físic o virtual) 

� Textos legals 

� Instituto Nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo (Insht) Departament d’Ensenyament: 

http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe/sanitat 

NORMATIVA 
� Cal que l’alumnat sigui puntual. Si un alumne/a arriba a classe amb retard, el professor/a podrà decidir que no 

entri a l’aula i li serà anotada una falta d’assistència. 

� A l’aula està prohibit menjar o beure. 

� No està permès fer ús del telèfon mòbil ni d’altres aparells digitals a les aules., excepte en aquells casos en 

que el docent del mòdul ho consideri oportú. Tampoc es pot carregar els aparells electrònics personals. 

� En cas d’incompliment de la norma l’alumne/a rebrà un comunicat d’incidència on el professor/a farà constar 

els fets. En cas d’acumulació de 3 incidències a l’alumne/a se li incoarà un expedient disciplinar

 

Mòdul professional 13:Empresa i emprenedoria 

CONTEXTUALITZACIÓ 

 

CICLE: ESTÈTICA i BELLESA CFGM 

MÒDUL PROFESSIONAL:  EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA CODI:  

HORES TOTALS: 66 NOMBRE SETMANES: 33 

HORES SETMANALS: 2 CURS: 2on. 

  
 

PROFESSORAT: Manel González Ferrer 

UNITATS FORMATIVES DEL MÒDUL: 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

89 

UNITAT FORMATIVA HORES 

TOTALS 

DATA INICI DATA FINAL HORES 

SETMANA 

 

UF1: Empresa i  iniciativa emprenedora 

 

66 

15/09/21 

Dual 

10/11/21 

Fi de curs 

 

2 

 
CONTINGUTS I RESULTATS D'APRENENTATGE 

UF1: Empresa i  iniciativa emprenedora    (33 h) 
Nucli Formatiu Hores totals RA Resultats aprenentatge 

NF 1. Empresa i cultura emprenedora. 14 1 RA1.Reconeix les capacitats associades a la 
iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments 
derivats dels llocs de treball i de les activitats 
empresarials 

NF 2. Pla d´empresa 30 2,3,4 RA2. Defineix l'oportunitat de creació d'una 
microempresa, valorant l'impacte sobre l'entorn 
d'actuació i incorporant valors ètics 
 
RA3. Realitza activitats per a l’elaboració d’un pla 
d’empresa, identificant els ajuts de creació 
d'empreses i els canals de suport als emprenedors 
per part de l’Administració Pública 
 
RA4.Realitza activitats per a la constitució i posada 
en marxa d'un taller mecànic, seleccionant la forma 
jurídica i identificant les obligacions legals 
associades 

NF 3. Gestió d´empresa 22 4 RA5.Realitza activitats de gestió administrativa i 
financera , identificant les principals obligacions 
comptables i fiscals i coneixent la documentació. 

*La distribució i durada dels NF és orientativa, pot haver alguna modificació durant el curs. La distribució estarà 

en funció de la disponibilitat de l´aula d´informàtica proporcionada  per el centre).Els alumnes de FP DUAL 

s´incorporen per fer el Pla d´empresa. 

 

METODOLOGIA 
 

Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràctiques: 

● Les sessions teòriques es realitzaran, sempre que sigui viable, abans de les classes pràctiques 

corresponents per tal d’introduir els conceptes teòrics necessaris per a la classe pràctica. A ser possible, 

les classes de teoria s’iniciaran amb un breu repàs del que s’ha tractat en l'última sessió i finalitzaran 

amb un resum del que s’ha dit. Quan sigui convenient es promourà la participació de l’alumnat. 
● Les classes pràctiques començaran amb una explicació del que cal fer i constaran de diferents parts, 

depenent de l’UF i dels continguts de cada nucli formatiu. 
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● Cada NF quedarà definit i seqüenciat abans de desenvolupar-lo, i s’entregarà a l’alumne l’estructuració 

a fi de facilitar-li el seu seguiment. 
● Parts de cada NF seran impartides de forma magistral. 
● Alguns temes tractats es complementaran amb la lectura d’articles científics relacionats amb el tema, 

observació de vídeos, etc. 
● Es fomentarà contínuament un clima de confiança i respecte, per crear un ambient participatiu de 

l’alumnat, ja sigui a l’hora de mostrar dubtes o aportar suggeriments tant del tema que s’explica, com 

d’algun altre d’interès a la classe de l’alumne. 
● Els alumnes tindran el suport del llibre EiE de l´editorial EDITEX 
Confinament COVID 19 

La docència i el procés d’aprenentatge és desenvoluparà en espais de comunicació virtual. 
Classes online. 
 

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP 
 

Les classes són presencials, d’assistència obligatòria. 

 

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment els 3 NF que l’integren. La qualificació del 

Mòdul professional (QMP)  de la ponderació dels NF de les UF: 

QMP= (0,15 x NF1) + (0,52 x NF2) + (0,33 x NF3) 

 

Avaluació de les Unitats Formatives 

L’Avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada, mitjançant treballs, exàmens i activitats de 

classe 

Per tal d’avaluar el NF es tindrà en compte principalment: 

● NF1: Treball i activitats de classe. 

● NF2: Treball “pla d´empresa” 

● NF3: Exàmens i activitats de classe. 

RECUPERACIÓ DELS NF I DEL MÒDUL 
 

Si l’alumne té pendent algun NF no superat, a criteri del professor/a, haurà de recuperar el NF no 
superat abans d´acabar la UF al juny. Es recuperarà la part pràctica, la part teòrica o ambdues. 
 
 L’alumnat que tingui alguna UF suspesa la recuperarà íntegrament al juny en 2ona convocatòria, 
haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de segona convocatòria (la 
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presentació a aquesta convocatòria és voluntària). 
 
El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació seran semblants a les proves 
realitzades en primera convocatòria. 
 
La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual 
o superior a 5. 
 
En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat. 
En cas de no superar el NF 2 “Pla d´empresa”, l´alumne farà un examen dels continguts del pla 
d´empresa i no un treball. 
 

Absències 

● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació 
continuada.  

● Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara 
fulls de baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. 
És responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva 
absència. 

● Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar des de la 
reincorporació al centre. 

● En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant 
oficial) se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professo 

 

MATERIAL/EQUIPAMENT NECESSARI 
 

RECURSOS I MATERIALS DIDÀCTICS 

 

 

 
Materials d’aula 

● Documentals i/o pel·lícules de contingut científic 
● Ordinador amb canó de projecció 
● Fotocòpies 
● Proves escrites 

Aula Informàtica 

(sotmesa a limitacions horàries 

restringida Covid 19) 

● Ordinadors i canó de projecció 
● Connexió a Internet 
● Pissarra 

BIBLIOGRAFIA-WEBGRAFIA 
 

● Llibre de text: “EIE ”. Ed. EDITEX 
● WEBS orientades per la professora 
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NORMATIVA 
● Cal que l’alumnat sigui puntual. Si un alumne/a arriba a classe amb retard, el professor/a podrà decidir 

que no entri a l’aula i li serà anotada una falta d’assistència. 
● No està permès fer ús del telèfon mòbil ni d’altres aparells digitals a les aules., excepte en aquells casos 

en que el docent del mòdul ho consideri oportú. Tampoc es pot carregar els aparells electrònics 

personals. 

● En cas d’incompliment de la norma l’alumne/a rebrà un comunicat d’incidència on el professor/a farà 

constar els fets. En cas d’acumulació de 3 incidències a l’alumne/a se li incoarà un expedient 

disciplinari.

 
 

Mòdul professional 14: 
1. CONTEXTUALITZACIÓ 

FAMÍLIA: IMATGE PERSONAL    MODALITAT DUAL 

CICLE: ESTÈTICA I BELLESA GM 

MÒDUL PROFESSIONAL 14: Anglès tècnic 
UF1:  Anglès tècnic CODI: IP20 

HORES TOTALS: 99h   

HORES SETMANALS:   3h  CURS: Segon 

PROFESSORAT:Maria Carme Palacin Alonso    mpalac43@xtec.cat 

 

 

UNITATS FORMATIVES DEL MÒDUL 

  

Unitats Formatives * 
  

Hores totals 
  

TARDA 
  

MATI TARDA INICI FI 

UF 1:  Anglès tècnic 0 
  

99 14/09/2021 18/05/2022 

  

* les dates d’inici i final de les unitats formatives son aproximades, poden sofrir alguna modificació 
degut a incidències durant el curs. 
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L’alumnat realitzarà el UF de síntesi durant maig.  Aquest fet influeix en aquesta programació ja que 
part de les hores lectives no es realitzaran en horari normal de classes , sinó que seran fetes durant 
sortides didàctiques programades per l’equip docent i treball a realitzar per l’alumnat que sumaran un 
total de 6 hores 

  

  

CONTINGUTS I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  

 UF1: anglès tècnic. 99h 

Continguts: 

  
1. Comprensió de missatges orals: 
2. Interpretació de missatges escrits: 
3. Producció de missatges orals: 
4. Emissió de textos escrits 
5. Coneixement de l’entorn sociocultural i professional 

  

Nuclis 
Formatius 

Hores totals Resultats d’aprenentatge 

NF 1.1: 
Salon talk 

  

24 RA 1. Reconeix informació professional i quotidiana 
relacionada amb el sector de la imatge personal 
continguda en discursos orals emesos en llengua 
estàndard, analitzant-ne el contingut global del 

missatge i relacionant-lo amb els recursos lingüístics 
corresponents 

RA 2. Interpreta informació professional continguda 
en textos escrits senzills relacionats amb el sector de 

la imatge personal, analitzant-ne de forma 
comprensiva els seus continguts. 

RA 3. Emet missatges orals clars i ben estructurats 
habituals en les empreses del sector de  la imatge 

personal, participant com a agent actiu en converses 
professionals. 

RA 4. Elabora textos senzills en llengua estàndard 
habituals del sector de la imatge personal utilitzant 

els registres adequats a cada situació. 

NF 1.2: 
Manicure 

and 
pedicure 

25 

NF 1.3:  
Makeup 

19 
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NF 1.4. 
Massage 

31 

 (22+9) 
RA 5. Aplica actituds i comportaments professionals 

del sector de la imatge personal en situacions de 
comunicació, seguint les convencions internacionals.  

  

  

  

METODOLOGIA 

Aquest mòdul s’ofereix amb la mesura flexibilitzadora de semipresencialitat. 

  

Mitjançant la varietat de mètodes i tècniques es treballaran els diferents continguts del mòdul a partir 
de l’aprenentatge autònom i l’aprenentatge cooperatiu, que permet a l'alumnat arribar a un 
coneixement compartit i multiplicat. Treballarem en agrupaments variats: les tasques i activitats del 
mòdul es realitzaran de forma individual i en grup (petit i gran grup). 

Disposar d’una programació de visites i activitats al centre (xerrades de professionals, tallers, etc.) 

S'ha de tenir en compte com a elements metodològics que: 

●       Al començament de cada unitat formativa es farà una presentació dels resultats d’aprenentatge 
que s’hauran assolir i els continguts a treballar. 

●        Hi hauran materials a l’abast de l’alumnat Es faran tot tipus d'activitats: individuals, parelles, en 
gran grup o en petit grup. Els grups de treball es configuraran de formes diferents en cada situació 
(atzar, tria el professorat, tria l'alumnat...) 

●        Les activitats seran diverses com lectures d’articles, comentaris, observacions directes i de vídeos 
, rol playinng o dramatitzacions, anàlisi de situacions educatives i resolució de casos ,activitats 
interUFs i amb d’altres cicles ,etc. 

●        Les sortides seran de caràcter curricular obligatòries. 

●        Es farà ús de les tecnologies de la comunicació i la informació, i si s’escau de l’anglès. 

●        Si fos necessari, es faran adaptacions per a alumnes NEE i s'establiran estratègies per a atendre a 
la diversitat. 

 

AVALUACIÓ  

Per a superar el Mòdul professional cal superar la UF. 

  

Per aprovar la UF cal haver aprovat cada RA. Cada activitat d’avaluació té la importància en la 
ponderació que el professor cregui convenient L’avaluació dels RA de la UF es fan de forma contínua al 
llarg de la seva durada. 
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Els instruments d’avaluació estaran formats per les proves escrites, exercicis pràctics realitzats durant 
el curs i la graella d’observacions del professor/a (on seran valorats, entre d’altres: realització 
d’exercicis, pulcritud en el lliurament d’aquests, puntualitat, motivació, interès etc). 

  

Cadascuna de les proves i treballs pràctics qualificadors s’avaluarà amb una nota de 0 a 10 punts, que 
serà la suma de les notes obtingudes en cadascun dels apartats de la prova o exercici. 

  

Lliurament de treballs: El treballs es lliuraran dintre del termini establert. En cas de lliurar-se fora del 
termini es tindrà una penalització en la puntuació (-1 per cada dia lectiu del MP13 de retard) 

  

Les faltes d’assistència no baixen la qualificació. Això no contradiu el fet que en superar el 20% de faltes 
d’assistència es perdi el dret a la convocatòria ordinària de la corresponent UF 

  

RECUPERACIÓ DE LA UF I DEL MÒDUL 

El contingut, estructura i natura de les activitats de recuperació, seran semblants a les proves i 
instruments d’avaluació ordinaris. Es recuperaran els RA suspesos 

  

La recuperació es durà a terme durant la unitat formativa. En cas de suspendre, queda a disposició de 
l’alumnat altra convocatòria al juny 

  

Les proves i treballs pràctics s’avaluaran amb una nota de 0 a 10 punts i per superar-los caldrà tenir una 
nota igual o superior a 5. 

 

MATERIAL NECESSARI 

Material d’escriptori per prendre apunts, fer esquemes... 

De manera puntual farà falta material per fer treballs puntuals (cartolines, pegament, fil i agulla...). 

  

BIBLIOGRAFIA 

Es lliuraran els apunts de forma gradual al llarg del curs, així com texts tècnics i altre material didàctic 
ajudant-se de la plataforma Moodle de l’escola. No hi ha llibre d’obligada compra. Però com a 
bibliografia de consulta es suggereix: 

● Career Paths Beauty Salon. Jenny Dooley y Virginia Evans. Editorial Express Publishing. ISBN 978-0-
85777-849-9 

● Richmon “Exercicis d’anglès, nivell 1, ESO. 
● English grammar in USA. Raymond Murphy. Editorial Cambridge University press 
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Mòdul professional 15: 

1. CONTEXTUALITZACIÓ 

FAMÍLIA: IMATGE PERSONAL    MODALITAT DUAL 

CICLE: ESTÈTICA I BELLESA GM 

MÒDUL PROFESSIONAL 15: Síntesis 
UF1: Síntesis CODI: IP20 

HORES TOTALS: 66h ( 33h + 33h Mòdul 0)  

HORES SETMANALS:   1h + 1h CURS: Segon 

PROFESSORAT: Jèssica García   jgarc538@xtec.cat 

 

 

 
 
2. REFERENT CURRICULAR 
 
Unitat de competència 
 
Aplicar tècniques d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmetics i perfums, complint els 
procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en 
la normativa vigent. 
Competències professionals, personals i socials 
Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol són les que es relacionen a continuació: 

● b) Interpretar les normes dissenyades en els procediments per atendre a l’usuari, aplicant els 

procediments escrits des de l’hora de l’acolliment fins al comiat. 

● c) Realitzar l’anàlisi de l’òrgan cutani, avaluant les seves característiques, per obtenir informació estètica. 

● d) Identificar útils, equips i cosmètics, avaluant les seves característiques per seleccionar els idonis al 

tractament o tècnica aplicats. 

● e) Higienitzar els materials, equips I instal·lacions, netejant-los, desinfectant-los I esterilitzant-los, per 

mantenir-los en òptimes condicions. 

● f) Aplicar les tècniques adequades, seguint els procediments establerts i les normes de qualitat i seguretat 

i higiene, per efectuar la neteja de la pell. 

● m) Analitzar els tipus de tractaments estètics i els hàbits de vida saludables, relacionant-los amb 

l’anatomorfofisiologia humana. 

● n) Identificar operacions de venda i tècniques publicitàries i de marxandatge, valorant les característiques 

i demandes del mercat, per promocionar i comercialitzar els productes i serveis estètics. 
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3. UNITATS FORMATIVES 
 

MP15:Síntesis 33 hores + DUAL 33 hores 

Unitats Formatives Durada Data inicial Data final 

UF1: Síntesis 33h B- 13/09/21 
A- 17/09/21 

B- 23/05/22 
A- 27/09/22 

 
UF 1: Síntesis (33h) + (DUAL 33h)  
Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts 

RA1:Concreta l'activitat, el servei o el producte d’estètica i bellesa, analitzant-ne les condicions i les 
característiques tècniques. 

RA2: Organitza la realització de l'activitat, la prestació del servei o l'obtenció del producte d’estètica i bellesa, 
determinant-ne el procés, les fases i les actuacions necessàries. 

RA3: Realitza un servei d’estètica i bellesa, valorant-ne els resultats. 

RA4: Determina, si cal, la viabilitat tecnicoeconòmica, analitzant els recursos necessaris i les implicacions 
econòmiques per realitzar l'activitat, prestar el servei o obtenir el producte d’estètica i bellesa. 

 

 4. METODOLOGIA 
 

● Classe magistral. 

El desenvolupament de classe es farà amb suport digital que l’alumnat podrà consultar a la plataforma 

Moddle. Aquesta plataforma també s’utilitza pel lliurament d’activitats i treballs. 

Durant la classe magistral s’utilitzaran DVD’S, Youtube, Bloc’s temàtics, xarxes socials, revistes 

tècniques, així com tota mena de material específic adient per la temàtica tractada. 

● Classe inversa. 

En diferents activitats es proposarà a l’alumnat que sigui el que generi el fil conductor de la classe amb 

exercicis de recerca, simulació...Aquest coneixement el compartirà amb el professorat i el grup classe. 

● Treball cooperatiu. 

En diferents activitats es treballaran continguts amb aportacions de tot el grup classe. 
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● Sortides. 

Les sortides proposades complementen les activitats desenvolupades a classe.  

5. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 
La qualificació de la MP15  s’obté segons la següent ponderació: 
QUF1= 30% RA1 + 20% RA2 + 40% RA3 + 10% RA4 
En cas de no superar la UF de forma contínua, és realitzarà una prova en el període de recuperació establert pel 
centre. 
Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment la/les unitats formatives. 
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 
QMP=100%UF1 
L’avaluació serà contínua, a partir de les activitats d’avaluació. S’avaluarà cadascuna de les unitats formatives a 
partir dels criteris d’avaluació seleccionats en cada activitat. 
Hi haurà una avaluació inicial: coneixements previs, habilitats procedimentals, actituds i motivacions. 
L’assistència és obligatòria, la no assistència d’un 20% de la UF, provoca que aquesta no pugui ser avaluada.  
S’avaluarà a través de proves escrites, exercicis teòric-pràctics i seguiment diari de les activitats pràctiques. Al 
mateix temps s’avaluarà  l’assistència, la puntualitat i el compliment de les normes establertes al centre.  
L’alumne/a ha de portar el material i l’uniforme, si no ho porta haurà de romandre a l’aula sense realitzar cap 
treball pràctic, la qual cosa repercutirà a la nota de la Unitat Formativa. 
A criteri del professor/a els exàmens poden ser convocats amb data o sense avisar. 
Presentació dels treballs escrits: 

- El treball s’ha de realitzar, preferiblement, en català. Plataforma Moodle  
- El treball ha de tenir una portada (títol de treball , nom i cognoms de l’alumne, nom del centre, curs 

acadèmic, cicle que realitza)  
- L’índex ha de reflectir el contingut exacte del treball, les diferents parts i les pàgines on es poden trobar 

les activitats. 
- S’inclourà bibliografia i webgrafia. S’ha de revisar l’ortografia, s’ha de justificar  i respectar el marges a 

tot el full. 
La no presentació a un examen o entrega de treball, sols està justificat mèdicament. De no ser així, no implica 
en cap cas una nova convocatòria. Aquella prova queda sense avaluar. 
Es fa la mitja amb la resta de proves avaluatives de les RA.                                                                          
Cada RA no superat (nota inferior a 5) disposarà d’una prova de recuperació  ordinària abans de finalitzar la UF. 
Si  l’alumna/e no supera el RA ha d’anar a segona convocatòria (extraordinària) amb tota la Unitat Formativa.  
Les convocatòries ordinàries i extraordinàries en cap cas serveixen per pujar nota.  
Nota mínima necessària (sobre 10) de cadascuna de les RA de les UF per a poder fer la mitja de la UF ha de ser 
un 5.  
 
 
 
 
 

6. RECURSOS NECESSARIS 
 
- Aula-taller 
- Càmera fotogràfica. 
- Llibres        
- Material específic d’estètica. 
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- Revistes professionals.                                             - Uniforme. 
- Estris, aparells i productes específics del mp        - Pissarra 
- Llibreta i bolígraf                                                         - Models 
- Apunts o dossier del tema.                                             
- Ordinador, canó, pantalla.                                               
- PowerPoint, Canva, Prix….                                     
- DVD. 
 

Mòdul professional 16: 

 
1. CONTEXTUALITZACIÓ 
 

FAMÍLIA: IMATGE PERSONAL 

CICLE: ESTÈTICA I BELLESA GM EBE 

MÒDUL PROFESSIONAL 16: Formació en centres de treball    CODI CICLE: IP20 

HORES TOTALS: 350h    

HORES SETMANALS: Depenent del conveni amb l’empresa   CURS: SEGON 

PROFESSORAT: CAROLINA QUERO   cquero@xtec.cat 

 
 
2. REFERENT CURRICULAR 
 
Resultats d’aprenentatge que s’han d’assolir 
UF 1: Activitats d’aprenentatge 
Resultats d’aprenentatge 

RA1.    Identifica l’estructura, l’organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-
ho amb les activitats que realitza.  

RA2.    Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l’activitat professional d’acord amb les característiques 
del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.  
 
RA3.      Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball. 
 
3. UNITATS FORMATIVES I ACTIVITATS D’APRENENTATGE 
 

 

PLANIFICACIÓ 
AE1. Objectius i normativa de l’FCT. 

AE2. Tractament de les exempcions i altres situacions. 
AE3. La formalització de les pràctiques.  

SEGUIMENT AE4. Seguiment de les pràctiques. 
AVALUACIÓ AE5. Avaluació de l’FCT. 
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4. METODOLOGIA 
 
Pla d'activitats Activitats formatives  en EBE: 

 
1. Activitats formatives de referència relacionades amb la realització d'operacions comercials. 

 1.1.    Valoració de la pròpia imatge personal com imatge d'empresa, tenint cura d'aspectes com la higiene 
personal, maquillatge, pentinats, vestimenta, etc.  
1.2.       Aplicació de procediments en la recepció telefònica i presencial de clients.  
1.3.       Aplicació de procediments en l'acollida i acompanyament final del client.  
1.4.       Organització de l'agenda manual o informatitzada.  
1.5.       Realització, sota supervisió, d'operacions de cobrament.  
1.6.   Col·laboració en la recepció, distribució, emmagatzematge i control de l'estoc de productes i materials.  
1.7.   Aplicació de tècniques d'empaquetatge i embalatge gestionant els diferents tipus d'enviament.  
1.8.   Maneig del diferents tipus d'informació/documentació utilitzada al llarg del procés comercial. 
 1.9.     Actuacions per al manteniment i neteja d'instal·lacions, equips i útils relacionats amb les activitats 
portades a terme.  
 
    2.   Activitats formatives de referència relacionades amb l'assessorament i venda de   productes i serveis 
desenvolupant tècniques de màrqueting.  
2.1.      Aplicació dels procediments de comunicació i atenció al client dissenyats per l'empresa. 
 2.2.     Identificació dels tipus de productes i serveis que ofereix l'empresa.  
2.3.      Distinció de la tipologia dels clients, motivacions i necessitats de compra.  
2.4.     Manteniment amb els usuaris i clients actituds, valors i normes pròpies d'una empresa de servei, com 
la cortesia, sociabilitat i discreció, entre d'altres.  
2.5.      Aplicació de tècniques de venda.  
2.6.     Identificació de les tècniques de merchandising utilitzades en el local per a fomentar les compres.  
2.7.      Reconeixement dels diferents tipus de publicitat aplicats per l'empresa.  
2.8.    Utilització d'un llenguatge tècnic per a informar i assessorar a l'usuari sobre els hàbits, productes i serveis 
estètics.  
2.9.      Aplicació de procediments de resolució de reclamacions i queixes.  
 
      3. Activitats formatives de referència relacionades amb l'anàlisi de l'òrgan cutani, característiques i 
necessitats del client.  
3.1.  Seguiment de les pautes per a analitzar les característiques anatomo-fisiològiques i morfològiques de la 
zona on s'aplica el tractament.  
3.2.    Reconeixement de les principals alteracions que determinen la indicació o contraindicació dels serveis 
proposats.  
3.3.    Organització de tota la informació en la fitxa tècnica.  
3.4.     Proposta de tractament o tècnica més adequada després de l'anàlisi. 
 
      4. Activitats formatives de referència relacionades amb la realització de tècniques decoratives tant de 
maquillatge facial i d'ungles, com la col·locació d'ungles artificials.  
4.1.  Interpretació de les instruccions rebudes per a l'aplicació de tècniques inherents a l'activitat a realitzar. 
 4.2.   Acomodació del client segons la posició ergonòmica més apropiada per al servei. 
 4.3.  Verificació de la disponibilitat de tots els materials i aparells per a la realització del servei decoratiu. 
 4.4.   Col·locació dels materials, cosmètics i equips de forma còmode, en la cabina d'estètica.  
4.5.    Preparació de la pell, ungles i zona peri unguial per a l'aplicació d'un tractament posterior. 
 4.6. Maquillatge segons les distintes circumstàncies personals, socials i professionals dels clients.  
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4.7.   Execució dels processos d'elaboració d'ungles artificials segons les instruccions i normes establertes.  
4.8.    Decoració d'ungles de mans i peus en els diferents estils.  
4.9. Aplicació de mesures d'higiene i desinfecció adequades segons normes higiènic-sanitàries. 
 
 5. Activitats formatives de referència relacionades amb la realització de tractaments d'higiene, manteniment 
i hidratació facial, corporal, de mans i peus, relacionant la seqüència establerta amb les característiques dels 
clients.  
5.1.    Acomodació del client valorant el seu confort.  
5.2.   Informació al client dels efectes i sensacions que tindrà durant l'aplicació del tractament i amb 
posterioritat.  
5.3.    Selecció dels equips i cosmètics segons instruccions del personal responsable.  
5.4.  Preparació de la zona que es tracta per tal d'augmentar l'eficàcia del tractament posterior.  
5.5.  Aplicació de tècniques d'higiene, hidratació i manteniment de la pell segons necessitats del client.  
5.6.  Individualització dels cosmètics utilitzats en aquestes tècniques amb l'ús d'olis essencials o productes 
naturals.  
5.7.   Realització de tractaments de manicura i pedicura.  
5.8.   Reconeixement com indicador de la qualitat del servei l'aspecte final del client, el temps de realització 
de la tècnica, l'ambientació, etc. 
 
 
5. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 
 
AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DEL MP 

1.1 – Qualificació del MP 
 

■ La qualificació del mòdul de FCT és competència de la junta d’avaluació que està formada pel tutor d’FCT i 
l’equip docent. Es pot reunir en qualsevol moment del curs per tal de valorar la proposta de qualificació 
presentada pel tutor de FCT. 

 
■ El tutor de FCT tindrà en compte al proposar la nota a la junta d’avaluació: 

La valoració feta per l’entitat col·laboradora. 
Prenent com a referència: 
⬥ Els resultats d’aprenentatge. 
⬥ Els criteris d’avaluació. 
⬥ Les activitats formatives de referència pactades amb l’empresa col·laboradora 
 

 
El tutor d’FCT qualificarà els resultats d’aprenentatge (RA) amb els seus criteris d’avaluació (CA): 
⬥ Es qualifiquen els criteris d’avaluació (CA) que corresponen als resultats d’aprenentatge (RA) dels diversos 
acords (dossier) de cada alumne. 
⬥ L’aplicació qBid farà la mitjana dels criteris d’avaluació (CA) que corresponen a la qualificació de cada 
Resultats d’aprenentatge (RA) Qualificació dels RA: 
⬥ La qualificació de cada RA proposada pel qBid, pot ser modificada pel tutor de l’FCT. 
⬥ La qualificació  serà APTE/A o NO APTE/A. Quan   sigui apte, es realitzarà la concreció de “MOLT BONA (A), 
BE / BONA (B) o SUFICIENT (S)”. 
 
Per a la superació del mòdul cal la valoració positiva dels tres resultats d’aprenentatge del mòdul.  
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De forma general, es realitzarà una avaluació conjunta entre el tutor/a de l’Institut i la persona tutora del 
centre de treball, un cop realitzades les hores establertes. 
La qualificació correspon a l’equip docent i serà apte/a o no apte/a. Quan sigui apte/a, es realitzarà la 
concreció de “Molt bona, be / bona o suficient”. Aquesta concreció serà una valoració obtinguda a partir de 
les entrevistes del tutor/a de l’Institut amb la persona tutora del centre de treball i l’alumne/a, de les 
anotacions del seguiment del PAP i les valoracions dels RA i CA corresponents, registrades al quadern de 
pràctiques. 
 
RA1 Identifica l’estructura, l’organització  i les condicions de treball de l’empresa, centre o servei relacionant-
les amb les activitats que realitza. 25% 
RA2 Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l’activitat professional d’acord amb les característiques 
del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball. 40% 
RA3 Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball. 35% 
 
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació  
 
Q= (0,25xRA1)+(0,40xRA2)+(0,35x RA3) 
 
QMP = 1.QUF1 
 
En el cas que la valoració d’un dossier (conveni) sigui “no apte”, atenent a la informació aportada pel tutor/a, 
l’equip docent decidirà les condicions i orientacions (data d’inici, centre de treball ...) per tal que l’alumne/a 
torni a realitzar l’estada de pràctiques amb més possibilitats d’èxit.  
Quan la valoració “no apte” d’un període hagi estat produïda per alguna falta de conducta o actitud de 
l’alumne/a, s’aplicarà el RRI del centre. 
 

1.2 – Criteris generals de recuperació 

 
El mòdul de FCT requereix haver realitzat la totalitat de les hores de formació a l’empresa (tenint en compte 
les possibles exempcions). Si per algun motiu, l’alumne no ha realitzat totes les hores i/o a l’avaluació final es 
considera NO APTE, es poden presentar dues situacions: 

 
A – L’alumne ha realitzat parcialment el mòdul de FCT i per algun motiu ha renunciat al mòdul de FCT:  

 
A proposta del tutor de FCT i –si s’escau- d’acord amb el tutor d’empresa,  l’equip docent valorarà els 
motius pels quals l’alumne no ha completat la FCT i decidirà si ha de repetir totes les hores o bé, es 
comptabilitzen una part d'hores com a fetes. En aquest segon cas caldrà que tingui el quadern de 
seguiment correctament emplenat i l’avaluació positiva de les hores realitzades. 
En general, el següent acord es formalitzarà al curs següent amb la possibilitat de que no es perllongui 
la reserva del quadern més de dos anys. 
 

B - L’alumne ha realitzat una part o totes les hores del mòdul de FCT, el tutor del centre educatiu i, -si s’escau- 
d’acord amb el tutor d’empresa presenta l’expedient de FCT a l’equip docent i l’avaluen com a NO APTE: 

 
Es un cas atípic,  ja que normalment i abans d’arribar a aquesta situació el tutor haurà proposat la 
baixa de l’acord. L’alumne haurà de repetir totes les hores de FCT. 
En general, el següent acord es formalitzarà al curs següent. 
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Mòdul professional 0: formació DUAL 

 

Durada: 330 hores 

1º Unitat formativa 

SEGON CURS - LOE Dual 

MÒDUL DUAL : 330 hores 

 

 NOM MÒDULS QUE INTERVENEN HORES 

PROJECTE 1 ANUNCI LÍNEA COSMÈTICA FACIAL O 
CORPORAL 

MP1, MP2, MP4, MP6, MP9, MP11, MP15 110 H 

PROJECTE 2 PHOTOCALL MP1, MP2, MP4, MP7, M11, M12, MP13, 
MP15 

110 H 

PROJECTE 3 CREUER PER EL MEDITERRANI MP1, MP2, MP4, MP5, MP7, MP9, MP15 110 H 

 

 

1.CONTEXTUALITZACIÓ 

 

 

FAMÍLIA: IMATGE PERSONAL  Modalitat Dual 

CICLE: ESTÈTICA I BELLESA DUAL GM 

MÒDUL PROFESSIONAL O : MÒDUL DUAL  CODI: IP20 

HORES TOTALS: 330 hores 

 

 

HORES SETMANALS AL CENTRE : 4h+3h+2h CURS: SEGON 

PROFESSORAT: 
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UF1: MÒNICA MALLÉN, JÈSSICA GARCÍA I MARIA CASAS 
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