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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Selecciona o procedemento de elaboración de uñas artificiais en relación co estado da uña e a morfoloxía dos dedos

RA2 - Prepara o lugar de traballo en condicións de seguridade e hixiene, e describe as instalacións, os materiais, os equipamentos e os cosméticos
empregados

RA5 - Mantén a uña artificial efectuando a súa restauración con técnicas de recheo e renovación

RA6 - Analiza a calidade do proceso aplicando os protocolos establecidos pola empresa

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definíronse as características estéticas e morfolóxicas das uñas e dos dedos das mans e dos pés

CA1.2 Detalláronse as alteracións e as incidencias que inflúen nos procesos de elaboración das uñas artificiais

CA1.3 Describíronse as contraindicacións relativas ou absolutas para estas técnicas

CA1.4 Clasificáronse os tipos de uñas artificiais (características, procedementos e métodos)

CA1.5 Determinouse a finalidade da aplicación das uñas artificiais

CA1.6 Sinaláronse criterios de viabilidade para a súa aplicación

CA1.7 Valorouse a imaxe do persoal nos servizos de estética

CA1.8 Aplicáronse os protocolos de recepción

CA1.9 Rexistráronse os datos de interese profesional na ficha técnica

CA2.1 Identificáronse as áreas de traballo para a realización de uñas artificiais, e describíronse espazos e sistemas de seguridade

CA2.2 Describíronse as normas dunha correcta imaxe profesional

CA2.3 Identificáronse as normas de comportamento fronte á clientela, compañeiros e compañeiras de traballo e superiores

CA2.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial

CA2.5 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela

CA2.7 Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de uñas artificiais

CA2.8 Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño da profesión de estética

CA2.9 Identificáronse os equipamentos para a aplicación de uñas artificiais

CA2.14 Identificáronse os cosméticos específicos para a realización de uñas artificiais, así como a súa orde de aplicación
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.15 Valorouse a importancia dos equipamentos de protección individual

CA2.16 Estudouse a normativa de riscos e protección ambiental

CA5.2 Recoñeceuse o protocolo de restauración segundo as necesidades da persoa usuaria

CA5.6 Informouse a persoa usuaria acerca das precaucións, os coidados e o mantemento das uñas artificiais

CA5.8 Documentouse graficamente, na ficha técnica, o antes e o despois do proceso

CA6.1 Avaliouse a calidade, o proceso e os parámetros para observar resultados

CA6.2 Definíronse as pautas para realizar o control de calidade da prestación do servizo

CA6.3 Avaliáronse os resultados e o grao de satisfacción da persoa usuaria mediante a realización dun cuestionario tipo

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Selecciona o procedemento de elaboración de uñas artificiais en relación co estado da uña e a morfoloxía dos dedos

RA2 - Prepara o lugar de traballo en condicións de seguridade e hixiene, e describe as instalacións, os materiais, os equipamentos e os cosméticos
empregados

RA3 - Aplica próteses da uña seguindo o protocolo e individualizando a técnica

RA4 - Decora as uñas artificiais desenvolvendo distintas técnicas

RA5 - Mantén a uña artificial efectuando a súa restauración con técnicas de recheo e renovación

RA6 - Analiza a calidade do proceso aplicando os protocolos establecidos pola empresa

Criterios de avaliación do currículo

CA1.8 Aplicáronse os protocolos de recepción

CA1.9 Rexistráronse os datos de interese profesional na ficha técnica

CA2.1 Identificáronse as áreas de traballo para a realización de uñas artificiais, e describíronse espazos e sistemas de seguridade

CA2.2 Describíronse as normas dunha correcta imaxe profesional

CA2.3 Identificáronse as normas de comportamento fronte á clientela, compañeiros e compañeiras de traballo e superiores

CA2.6 Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento

CA2.7 Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de uñas artificiais

- 3 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA2.8 Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño da profesión de estética

CA2.9 Identificáronse os equipamentos para a aplicación de uñas artificiais

CA2.10 Escolleuse o tipo e os parámetros do torno, da lámpada UV (velocidade e potencia) e das fresas (forma, grosor e dureza), así como as
precaucións para o seu uso

CA2.11 Organizáronse os materiais, os utensilios e os aparellos para realizar as uñas artificiais: tips, resinas, polímeros, lámpadas UV, torno, fresas, etc

CA2.12 Organizouse a conservación e o mantemento de utensilios e aparellos

CA2.13 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización

CA2.14 Identificáronse os cosméticos específicos para a realización de uñas artificiais, así como a súa orde de aplicación

CA2.15 Valorouse a importancia dos equipamentos de protección individual

CA3.1 Planificouse a acomodación da persoa usuaria con criterios de confortabilidade e seguridade

CA3.2 Elixíronse os tips ou os moldes para este proceso

CA3.3 Adaptáronse os tips personalizando a súa forma

CA3.4 Determináronse os factores que proporcionan unha ancoraxe perfecta do tip

CA3.5 Realizáronse os procesos de manicura e pedicura previos á aplicación de uñas artificiais

CA3.6 Realizouse a preparación especifica da uña natural

CA3.7 Empregouse a técnica de xel, con e sen lámpada

CA3.8 Utilizouse a técnica de porcelana con tip

CA3.9 Definiuse o proceso de porcelana con molde

CA3.10 Aplicáronse uñas artificiais con decoracións incluídas

CA4.1 Realizáronse deseños gráficos de maquillaxes para uñas

CA4.2 Aplicáronse técnicas de maquillaxe con esmalte, pincel e punzón

CA4.3 Aplicáronse técnicas de maquillaxe con aerógrafo

CA4.4 Realizáronse técnicas de fantasía: altorrelevo, baixorrelevo e pegado

CA4.5 Aplicáronse técnicas de piercing no bordo libre da uña

CA4.6 Realizáronse diversos tipos de maquillaxe de uñas: francesa, media lúa, picos, diagonal, marmoreamento, florais e fantasías

CA5.1 Aplicáronse as técnicas previas á restauración de uñas artificiais

CA5.2 Recoñeceuse o protocolo de restauración segundo as necesidades da persoa usuaria

CA5.3 Preparouse o lugar de traballo segundo o protocolo
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CA5.4 Realizáronse as técnicas de restauración das uñas artificiais polo procedemento de recheo

CA5.5 Restauráronse as uñas artificiais polo procedemento de renovación

CA5.6 Informouse a persoa usuaria acerca das precaucións, os coidados e o mantemento das uñas artificiais

CA5.7 Elimináronse de xeito selectivo os residuos xerados durante o proceso

CA5.8 Documentouse graficamente, na ficha técnica, o antes e o despois do proceso

CA6.1 Avaliouse a calidade, o proceso e os parámetros para observar resultados

CA6.3 Avaliáronse os resultados e o grao de satisfacción da persoa usuaria mediante a realización dun cuestionario tipo

CA6.4 Estableceuse o método de tratamento de queixas

 - Describir, seleccionar, preparar, aplicar e  manipular correctamente os cosméticos, útiles e equipamentos empregados nos procesos de unllas

artificiais

- Preparar e protexer o/a profesional e o/a cliente para o servicio de unllas artificiais.

- Adoptar a posición anatómica axeitada durante o proceso de realización  de unllas artificiais.

- Realizar a preparación especifica da unlla natural.

- Realizar os distintos estilos  uñas artificiais con decoracións incluídas utilizando os cosméticos, equipamentos, materiais e os utensilios axeitados,

a técnica e morfoloxía da unlla.

- Aplicar a  técnica de limpeza, desinfección e esterilización dos instrumentos necesarios para o proceso  de unllas artificiais.

- Asesorar á clientela e cumplimentar a ficha técnica.

Cualificación final da avaliación (N) será un número enteiro do 1 ó 10. Para o seu cálculo teranse   en conta  os contidos procedimentais (P) e

conceptuais (C)   aplicándose a fórmula que se indica de seguido, sendo o P e C  a nota obtida nos correspondentes apartados sobre 10.

Considéranse aprobados aqueles alumnos que obteñan unha cualificación igual ou superior a 5.

N= 0,8P + 0.2C  =+ 5

As porcentaxes coas que se formará a nota final serán:

80% Contidos procedimentais

        Proba práctica

20% Contidos conceptuais

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Para superar o módulo será indispensable obter cando menos o 50% da nota que lle corresponde a  cada unha das partes.

Realizarase en primeiro lugar a proba escrita e o alumnado fará un  descanso para que o profesor corrixa a proba. Caso  de non acadar o 10% da

4.a) Primeira parte da proba
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nota total, mínimo esixido para sumar a unha nota final de aprobado, non se continuará coa parte práctica do examen.

4.b) Segunda parte da proba

A proba realizarase en modelo humán aportado polo alumnado para a ocasión e consistirá na realización de unllas artificiais con técnica de xel ou

acrílico con decoración incluida adapatando a morfoloxía das mans e das unllas.

Terase en conta a hora de calificar:

- Preparación do posto de traballo

- Preparación e protección do modelo

- Diagnóstico

- Selección de material

- Selección de  cosméticos necesarios.

- Selección do proceso en base ó diagnóstico

- Execución: dificultade, destreza, corrección ergonómica, tempo de execución, calidade do resultado.

- Orde,  limpeza, hixiene e desinfección

Tempo de execución: 120 minutos
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