Tècnic/a Superior en Estètica
Integral i Benestar
Durada
2 cursos
350 hores pràctiques Empresa

Modalitat presencial i Dual (veure descripció final document)
Família:
Imatge Personal
Grau superior

Horari: Matí i tarda

Què aprendràs a fer?

Oferta: 30 places matí i 30 places
tarda

- Gestionar

-

-

la
logística
i
l'emmagatzematge,
aprovisionant amb el material necessari per assegurar
el bon funcionament de tots els serveis que ofereix
l'empresa d'estètica
Realitzar processos d'hidroteràpia, aplicant tècniques
específiques i complementàries en balnearis o spas i
utilitzant cosmètics termals
Aplicar massatges i drenatges limfàtics estètics
Realitzar maquillatges correctius per microimplantació
de pigments, personalitzant i adaptant-los a les
necessitats de cada client
Supervisar i desenvolupar processos d'eliminació
temporal i definitiva del borrissol
Supervisar i desenvolupar tècniques electroestètiques i
bronzejat per radiació ultraviolada
Assessorar el client, informant dels efectes dels
tractaments i cosmètics, la seva relació amb la
fisiologia cutània, els hàbits de vida saludables i les
precaucions que cal seguir
Integrar i realitzar els serveis estètics, coordinant
l'aplicació de diferents tècniques cosmetològiques,
electroestètiques i manuals

On treballaràs

-

-

Índex d'ocupació a Catalunya
La taxa d'inserció laboral del cicle 9
mesos després de la finalització
dels estudis és del 64,4% (sumant
el 59,3% dels que treballen i el
5,1% dels que estudien i treballen).
Un 16,1% dels titulats estaven
buscant feina en el moment de
l'enquesta i un altre 19,5% seguien
estudiant.

De què treballaràs?

Instituts i salons de bellesa
Departaments d'estètica d'empreses
dedicades al tractament de la imatge
personal integral
Clíniques de medicina estètica
Balnearis
Centres de massatge
Equips tècnics, depenents de laboratoris
i firmes comercials, que desenvolupen la
seva activitat en l'àmbit de l'estètica
integral,
com
ara
provadors,
demostradors i venedors
Hospitals, centres geriàtrics i empreses
de serveis funeraris

-

Esteticista
Director/a tècnic/a en empreses d’estètica,
àrees d’imatge personal i balnearis
Tècnic/a en tractaments estètics integrals
Especialista en tècniques d’hidroestètica
Tècnic/a en micropigmentació
Tècnic/a en depilació mecànica i avançada
Tècnic/a en aparells d’estètica
Especialista en bronzejat mitjançant radiació
ultraviolada
Tècnic/a en massatges estètics
Tècnic/a en drenatge limfàtic estètic
Treballador/a qualificat/ada en centres de
medicina i cirurgia estètica
Tècnic/a comercial
Assessor/a en estètica i cosmètica

Consultar la web per la jornada de portes obertes
Preinscripció i matrícula: consultar la nostra web o la del Consorci
d’Educació de Barcelona

Estètica Integral i Benestar

-

Formador/a tècnic/a estètica

Què estudiaràs?
Primer curs

Segon curs

MP03 Depilació avançada - 3 h/set

MP01 Aparatologia estètica 3 h/set

MP04 Massatge estètic - 5 h/set (UF1)

MP02 Estètica hidrotermal 5 h/set

MP05 Drenatge estètic i tècniques per pressió 5
h/set
MP07 Processos fisiològics i d’higiene en imatge
personal 3 h/set

MP04 Massatge estètic (UF2/UF3)
MP06 Micropigmentació 4 h/set

MP08 Dermoestètica 4 h/set

MP10 Tractaments estètics integrals 7 h/set

MP09 Cosmètica aplicada a estètica i benestar 4
h/set

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 2 h/set

MP11 Formació i orientació laboral 3 h/set

MP13 Projecte d’estètica integral i benestar 2
h/set
MP14 Formació en centres de treball 350 hores

Accés als estudis universitaris:
Les universitats convaliden crèdits universitaris per haver cursat un cicle formatiu de grau superior.
Podeu trobar informació a www.xtec.es/fp
Altres cicles d’aquesta família professional:




Assessoria d'imatge personal i corporativa
Caracterització i maquillatge professional
Estilisme i direcció de perruqueria

MODALITAT DUAL
Modalitat d’estudis en què la formació es realitza entre l’institut i l’empresa.
L’alumne, durant segon curs, redueix les hores de classe i passa a treballar a una empresa del sector.
Per a la formació a l’empresa, es disposa de dos referents: el tutor/a d’empresa que vetlla per l’alumne i el forma
i el tutor/a de l’institut que es reuneix mensualment amb el tutor/a d’empresa per fer l’avaluació.
L’alumne es converteix, així, en aprenent: té una matrícula feta a l’institut i un contracte d’aprenentatge amb
l’empresa: té els mateixos drets i deures que els treballadors i cobra la part del sou corresponent a les hores
que treballa.
En acabar obté, igual que els altres companys de classe, el títol de tècnic superior en Estètica i Bellesa.

Consultar la web per la jornada de portes obertes
Preinscripció i matrícula: consultar la nostra web o la del Consorci
d’Educació de Barcelona

Tècnic/a Superior en Estètica
Integral i Benestar

Consultar la web per la jornada de portes obertes
Preinscripció i matrícula: consultar la nostra web o la del Consorci
d’Educació de Barcelona

