TÉCNIC SUPERIOR EN
ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR

Família Imatge Personal

INS SALVADOR SEGUÍ

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Per accedir a un cicle formatiu de grau superior s’ha de complir un dels requisits
següents
•
•
•
•
•
•

disposar del títol de batxillerat
haver superat el COU
tenir el títol d’FP2
haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior
(CAS)
superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica
o es pot
•
•

•

cursar un altre cicle formatiu de grau superior
accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a criteri de prioritat en
l’admissió, es consideraran preferents els cicles formatius relacionats amb les
mateixes branques de coneixement
per a l’alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, algunes universitats
reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris.

CICLES FORMATIUS
L’objectiu és capacitar a l’alumne/a en el desenvolupament d’una
professió.
Fan de pont entre el sistema educatiu i el món laboral.

S’adapten a les necessitats socials, econòmiques i professionals.
Proporcionen l’aprenentatge de coneixements, habilitats i
destreses per a l’exercici d’una activitat laboral determinada.

Els cicles formatius poden ser una etapa complementària de
formació o terminal per l’alumne/a.
Els cicles de grau mitjà proporcionen el títol de tècnic o tècnica i
els de grau superior el títol de tècnic superior o tècnica
superior.

Aules, espais i equipaments

EL CENTRE

Cicles LOE
Els nous títols de Formació Professional, estan organitzats en
Mòduls Professionals
Els Mòduls Professionals s’organitzen en Unitats Formatives (UF).
La UF és una agrupació de resultats d’aprenentatge i continguts
d’un mòdul professional, relacionada generalment amb unes
activitats de treball i alhora amb coherència didàctica per a
l’aprenentatge.
L’objectiu de les UF és el de disposar d’unitats de formació de curta
durada, que facilitin l’aprenentatge al llarg de la vida, la
integració dels sistemes de formació professional i la
incorporació de la població adulta a la formació.
Les UF són les unitats de formació i avaluació, i es podran certificar
en determinats casos. La superació positiva de totes les UF dóna
lloc a la superació i certificació del mòdul professional.

Cicles de GS de la Família d’IP
Tots els títols tindran una durada de 2000 hores, distribuïdes al llarg dels
dos cursos acadèmics.

Assessoria d'imatge personal i corporativa
• 1.650 hores de formació en el centre educatiu
• 350 hores de formació en el centre de treball (pràctiques-FCT)
Estètica integral i benestar

• 1.650 hores en el centre educatiu
• 350 hores de formació en el centre de treball (pràctiques-FCT)
Estilisme i direcció de perruqueria
• 1.650 hores en el centre educatiu
• 350 hores de formació en el centre de treball (pràctiques-FCT)
Carcterització i maquillatge professional
• 1.650 hores en el centre educatiu

• 350 hores de formació en el centre de treball (pràctiques-FCT)

FORMACIÓ DE CENTRE DE TREBALL -

FCT

Són pràctiques a l'empresa que realitza l’alumnat com a formació
complementària dels cicles formatius.
Permeten:
• Tenir contacte amb la tecnologia més avançada.
• Completar la formació professional, per tal de capacitar-te
per a la seva incorporació al treball.
• L'obtenció d'una formació adaptada a llocs de treball
específics.
• L'apropament a la cultura d'empresa.
• L'experiència en la realitat del món del treball.
• Inici del historial professional acreditat amb el quadern de
pràctiques

TÈCNIC SUPERIOR EN
ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses del sector de la
cura de la imatge personal, el subsector de la cura estètica, en petites i
mitjanes empreses, majoritàriament privades, en les àrees de tractaments
estètics integrals, estètica hidrotermal, microimplantació de pigments,
depilació avançada, massatge estètic i drenatge, i assessorament en
tractaments i productes cosmètics.

TÈCNIC SUPERIOR EN
ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR

Aquests estudis capaciten per dirigir i organitzar el desenvolupament dels
serveis estètics, planificar i realitzar tractaments estètics relacionats
amb la imatge i el benestar i aplicar tècniques estètiques hidrotermals,
depilació i implantació de pigments, tot assegurant la qualitat, la
prevenció de riscs laborals i la gestió ambiental.

De què treballaràs
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior,
que els permet accedir:
a qualsevol estudi universitari oficial de grau
al món laboral, com a:















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
Formador/a tècnic/a estètica

Pla de formació
1r CURS

2n CURS

MP03

Depilació avançada

MP01

Aparells d’estètica

MP04

Massatge estètic

MP02

Estètica hidrotermal

MP05

Drenatge estètic i tècniques per pressió

MP06

Micropigmentació

MP07

Processos fisiològics i d’higiene en
imatge personal

MP10

Tractaments estètics integrals

MP08

Dermoestètica

MP12

Empresa i iniciativa emprenedora

MP09

Cosmètica aplicada a l’estètica i el
benestar

MP13

Projecte d’estètica integral i benestar

MP11

Formació i orientació laboral

MP14

Formació en centres de treball

Localització
Institut Salvador Seguí
Adreça: C/Santander, 7
Districte: Sant Martí
Zona: La Verneda i la Pau
Codi postal: 08020
Telèfon: 933142041
Fax: 933142890
Web:
www.salvadorsegui.net
Transports per arribar-hi:
METRO
L1 Sagrera
L5 Sagrera
L2 Sant Martí

BUS
Urbans: 26, 33, 34, 35,
36, 40, 43, 44, B20 i B22
Interurbans: estació de
Sant Andreu Arenal
Tren: Estació “Clot” i
“Sant Andreu Arenal
Altres: Sagalés (Sagrera)

Per obtenir més informació
Podeu consultar
• el tutor o la tutora del centre educatiu
• el portal edu365.cat (http://www.edu365.cat )
• l’apartat Curriculum i orientació del web www.xtec.cat
• la pàgina web del Departament d’Ensenyament www.gencat.cat/
ensenyament/queestudiar

