DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT
TEMARI DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI
ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL
Aprovat per l’Ordre d’1 de febrer de 1996 (BOE núm. 38, de 13 de febrer de 1996)
1. Citologia i histologia animal. Estructura i funcions de la cèl·lula. Classificació, descripció i funcions dels teixits
del cos humà.
2. Sistema ossi. Descripció dels ossos de l'esquelet humà. Articulacions.
3. Sistema muscular. Descripció dels músculs superficials del cos humà. Fisiologia de la contracció muscular.
4. Control i regulació de les funcions corporals per part del sistema nerviós.
5. Sistema endocrí. Glàndules endocrines. Hormones. Regulació endocrina de les funcions corporals. Incidència
sobre la pell i annexos.
6. Aparell circulatori sanguini i limfàtic. Alteracions de l'aparell circulatori amb repercussió estètica. Alteracions
de l'aparell circulatori amb repercussió estètica i el seu tractament estètic.
7. La pell. Característiques i propietats. Anatomia i fisiologia. Funcions.
8. Emulsió epicutània. Factor natural d'hidratació. Diferenciació dels tipus de pell: les seves característiques.
Descripció i utilització dels mitjans per a la seva identificació.
9. Annexos epidèrmics glandulars de la pell. Estructura i funció de les glàndules sebàcies i sudorípares.
Composició i funcions del sèu i de la suor. Distribució de les glàndules sebàcies i sudorípares en el cos humà.
10. Annexos epidèrmics queratinitzats. El pèl: estructura i funcions; tipus; el pèl com a característica sexual
secundària. Les ungles: estructura; funcions; creixement.
11. El cabell. Estructura. Nombre. Cicle vital. Formes. Color. Composició del cabell. Melanogènesi. Propietats
físiques i químiques.
12. Anàlisi del cabell i cuir cabellut. Mètodes per a l'estudi de les alteracions estètiques del cabell i cuir cabellut.
Mitjans i proves per al seu estudi i diagnòstic. Tècniques tricològiques. Protocol del tractament.
13. Massatge del cuir cabellut: tipus i tècniques de massatge; maniobres, efectes, indicacions i
contraindicacions. Aparells aplicables al massatge de cuir cabellut: fonament científic de la seva aplicació.
14. Alteracions del cabell amb repercussió estètica. Alteracions de la tija pilosa: defectes estructurals. Estudi i
diagnòstic des del punt de vista estètic. El seu tractament mitjançant la utilització de productes cosmètics i
aparells.
15. Alteracions cromàtiques del sistema pilós: coloracions i decoloracions d'origen genètic i adquirida. Estudi i
diagnòstic des del punt de vista estètic. Tractaments.
16. Alteracions de la quantitat de cabell. Alopècia i els seus tipus. Manifestacions. Diagnòstic des del punt de
vista estètic. L'alopècia androgènica: tractament estètic mitjançant la utilització de productes cosmètics i
aparells.
17. Pitiriasi: origen, causes, evolució i manifestacions. Tipus de pitiriasi. Tractaments de la pitiriasi: principis
actius i formes cosmètiques.
18. Trastorns de la pigmentació de la pell. Discromies hereditàries i congènites. Discromies adquirides.
Tractament mèdic i estètic de les discromies cutànies.
19. Dermatitis per contacte. Dermatitis irritativa. Dermatitis al·lèrgica. Prova del pegat. Dermatitis per
cosmètics. Detecció i tractaments de cadascuna d'elles.
20. Alteracions de les glàndules sebàcies. Seborrea: manifestacions. Seborrea del cuir cabellut. Acne: tipus,
manifestacions i lesions, tractament mèdic i estètic. Rosàcia: manifestacions i tractaments.
21. Alteracions de les ungles: malformacions congènites i adquirides. Productes cosmètics per a les cures
estètiques de les alteracions unguials.
22. Alteracions de les glàndules sudorípares amb repercussió estètica. Productes cosmètics desodorants i
antitranspirants.
23. Infeccions de la pell i annexos amb incidència en els processos d'imatge personal. Micosi. Piodermitis.
Detecció i tractaments de cadascuna d'elles. Seguretat i higiene en l'atenció a clients que presentin aquestes
alteracions.

24. Infestacions de la pell i annexos. Sarna. Pediculosi. La seva detecció i tractament. Mesures de seguretat i
higiene del professional i dels clients en l'atenció a persones que presentin aquestes alteracions. Mesures que
han de prendre's en els establiments de perruqueria i de bellesa.
25. Tumors cutanis benignes. Protocol per a la detecció i tractament dels tumors benignes. Nevus. Adenomes
sebacis i sudorípars. Quists sebacis. Quists epidèrmics.
26. Estilisme en el vestir. Moda. Elegància. Etiqueta. Harmonia entre les diferents peces i complements.
Harmonia entre la indumentària i la figura humana masculina i femenina. Pautes per a la correcta utilització del
vestit i complements. Simbologia de l'etiquetatge de les peces de vestir i complements.
27. Processos d’electroestètica: fonaments científics i fases. Classificació dels aparells per electroestètica.
Aplicacions de la ionització en electroestètica. Comportament del cos humà com a solució electrolítica.
Col·locació d'elèctrodes en el cos humà. Seguretat i higiene.
28. Corrents biològicament actius: corrent galvànic i corrents variables; les seves aplicacions en electroestètica;
dosimetria i aparells. Indicacions i contraindicacions. Seguretat i higiene en la seva aplicació.
29. Radiacions electromagnètiques amb aplicacions en els processos d'imatge personal: tipus, fonts de
producció, efectes, aparells utilitzats i dosimetria. Efectes fisiològics de la termoteràpia. Mitjans tècnics.
Utilització.
30. Aparells elèctrics amb efecte mecànic: tipus, efectes, aplicació, indicacions i contraindicacions. Ultrasons:
aparells emissors, efectes, tècniques d'aplicació, indicacions i contraindicacions.
31. Procés de depilació elèctrica: descripció del procediment; fonament científic; equips i mitjans utilitzats.
Indicacions i contraindicacions. Seguretat i higiene.
32. Permeabilitat selectiva de la superfície cutània. Grau de penetració dels cosmètics a través de la pell. Riscos
de l'absorció percutània de cosmètics. Modificacions de la permeabilitat selectiva de la pell.
33. Cosmètic. Concepte. Diferències entre cosmètic i medicament. Composició general de cosmètics. Formes
cosmètiques. Classificació dels cosmètics.
34. Operacions fisicoquímiques per a la preparació de productes cosmètics per a l'ús: descripció de les
operacions i procediments d'execució. Equips i material necessari. Productes cosmètics per la preparació dels
quals és freqüent la utilització d'aquestes operacions.
35. Qualitat dels cosmètics. Control de qualitat. Control microbiològic dels productes cosmètics: en fabricació i
en producte acabat. Mètodes per valorar la qualitat d'un cosmètic en l'establiment.
36. Processos d'higiene: fonaments científics dels mètodes d'higiene aplicats als processos d'imatge personal.
Cosmètica per a la higiene de la pell i cosmètica per a la higiene del cabell i cuir cabellut: tipus, formes,
composició raonada, característiques i propietats, mecanismes d'actuació; utilització. Cosmètics
complementaris a la higiene.
37. Processos de canvi temporal en la forma del cabell: tipus i fonaments científics; descripció dels
procediments i les seves fases. Mitjans tècnics necessaris. Cosmètics per als canvis de forma temporal en el
cabell: composició raonada, mecanisme d'actuació, formes cosmètiques, característiques, propietats i pautes
d'utilització.
38. Processos de canvi permanent en la forma del cabell: tipus i fonaments científics; el procediment i les seves
fases; mitjans tècnics. Cosmètics per als canvis de forma permanent: composició raonada, mecanisme
d'actuació, formes cosmètiques, i pautes d'utilització. Necessitats cosmètiques posteriors als canvis de forma
permanent. Reglamentació tecnicosanitària per a la utilització dels productes cosmètics utilitzats en els canvis
de forma permanent en el cabell.
39. Processos per canviar el color del pèl: decoloració i coloració; tipus i fases dels processos. Productes
cosmètics per a aquests processos: composició raonada, indicacions i contraindicacions, formes, preparació per
a l'ús i pautes d'utilització. Cosmètics d'ús no professional per canviar el color del pèl. Decoloració del pèl moixí:
descripció del procediment. Reglamentació tecnicosanitària per a l'ús dels productes cosmètics utilitzats en els
processos de canvi de color del pèl.
40. Processos de depilació mecànica i rasurat. Descripció dels procediments i mètodes. Indicacions i
contraindicacions. Productes cosmètics per a la depilació. Productes cosmètics per al rasurat: composició
raonada, formes, mecanismes d'actuació i pautes d'utilització. Seguretat i higiene.
41. Estudi de les tipologies de les persones segons la seva morfologia. Morfologia del cos humà i la seva relació
amb el pentinat. Morfologia del rostre i les seves faccions: representacions gràfiques. Correccions que poden

efectuar-se amb el pentinat en casos de desproporcions o altres discordances estètiques en el rostre o en la
silueta: representacions gràfiques de l'efecte de les correccions.
42. Estudi del client en els processos d'imatge personal: observació, entrevista i qüestionaris. Somatometries i
altres proves per a l'estudi del client. Documentació tècnica en els processos d'imatge personal: fitxa o dossier
del client. Mètodes d'arxiu i tractament de la informació.
43. Evolució històrica de la imatge personal: història de la perruqueria, de la bellesa i de la indumentària.
Fuentes de coneixement. Personatges històrics rellevants en l'evolució de la imatge personal i en la concepció
de l'estètica personal.
44. Conceptes de: protocol, usos socials, habilitats socials i etiqueta. Actes protocol·laris: legislació vigent.
Cerimònies públiques o privades no subjectes a normes de protocol però fortament influïdes pels usos socials.
Aplicació de normes de protocol i usos socials a les diferents situacions sociolaborals.
45. Qualitat en els processos d'imatge personal. Factors que determinen la qualitat. Satisfacció del client.
Eficàcia. Avaluació de la qualitat en els processos d'imatge personal.
46. Seguretat i higiene en els processos d'imatge personal. Malalties professionals: causes i manifestacions;
prevenció i tractaments. Malalties que amb major freqüència poden transmetre's en els processos d'imatge
personal.
47. Higiene, desinfecció i esterilització en els processos d'imatge personal. Mètodes i tècniques.
48. Accidents més freqüent als salons de perruqueria i de bellesa. Primers auxilis aplicats als accidents més
freqüents en processos d'imatge personal en funció de les seves causes i les seves manifestacions. Descripció i
procediments d'execució de les maniobres.
49. Processos de manicura, pedicura, escultura i adaptació de pròtesi d'ungles: descripció dels procediments.
Productes cosmètics i no cosmètics utilitzats: composició raonada, formes i pautes d'utilització. Seguretat i
higiene en aquests processos.
50. Procés de maquillatge: descripció dels procediments. Productes cosmètics utilitzats en el procés:
composició raonada, formes cosmètiques, efectes, pautes d'utilització. Mesures de seguretat i higiene
aplicables a aquest procés.
51. Processos de massatges i drenatges vasculars: fonaments científics; descripció de les passades i la seva
seqüenciació; efectes; indicacions i contraindicacions. Mitjans tècnics que poden utilitzar-se. Productes
cosmètics per al massatge. Seguretat i higiene aplicades al massatge.
52. Procés de microimplantació de pigments: fonaments científics; descripció del procediment i les seves fases;
evolució dels pigments una vegada implantats en la pell; indicacions i contraindicacions; mitjans tècnics.
Productes utilitzats en els processos de microimplantació de pigments. Seguretat i higiene.
53. Estètica hidrotermal. Història del termalisme. Tècniques hidrotermals i complementàries aplicades als
processos d'imatge personal: descripció i execució dels procediments i mètodes; efectes; indicacions i
contraindicacions; instal·lacions i mitjans tècnics. Seguretat i higiene.
54. Agents per als processos d'estètica hidrotermal: aigües, peloides. Cosmètica específica per a l'estètica
hidrotermal: composició raonada, formes, efectes, mecanismes d'actuació i pautes d'utilització.
55. Dermatosi per agents físics. Lesions produïdes per la calor: cremades i el seu aspecte estètic.
Fotosensibilitat. Empelts cutanis i el seu aspecte estètic. Empelts capil·lars. Cures estètiques. Cosmètics
protectors de les radiacions solars: composició raonada, efecte, indicacions i contraindicacions, pautes
d'utilització.
56. Envelliment cutani. Transformació dels teixits cutanis en funció de l'edat de l'individu. Manifestacions:
descripció, prevenció i tractament estètic.
57. Cel·lulitis: causes, tipus, detecció i tractament. Cosmètics anticel·lulítics. Estries: causes, detecció i
tractament. Cosmètics antiestries. Altres cosmètics complementaris a les cures estètiques corporals.
58. La cirurgia estètica. Les seves tècniques i aplicacions. Tècniques terapèutiques que freqüentment es
realitzen amb el concurs de professionals de la imatge personal. Col·laboració amb professionals de l'àmbit
sanitari.
59. Processos de caracterització: descripció dels subprocessos de caracterització. Tècniques de disseny de
personatges: descripció i utilització. Personatges rellevants reals o ficticis: descripció de les seves
característiques físiques i representació. Tipus antropomòrfics i antropològics.
60. Processos de fabricació d'elements per a caracterització: descripció dels procediments de fabricació de
peces, caretes, calotes, perruques i postissos de pèl. Productes utilitzats en la fabricació d'elements per a
caracterització.

61. El procés de maquillatge de caracterització amb efectes especials: descripció de l'adaptació de pròtesi.
Productes cosmètics i no cosmètics utilitzats en els processos de maquillatge de caracterització: composició
raonada, formes, indicacions i contraindicacions, utilització. Seguretat i higiene en els processos de
caracterització.
62. El sector audiovisual (cinema, televisió, vídeo, teatre i altres espectacles): empreses implicades, activitat i
recursos humans; producció, distribució i exhibició; organització del procés de producció d'audiovisuals
(cinema, vídeo i televisió), representacions escèniques i altres espectacles; pla de treball; desglossaments i
llistats de presentació.
63. El llenguatge audiovisual (cinema, vídeo i televisió) i escènic (teatre i espectacles): els seus elements
(plànols, angulacions i moviments de càmera) i el valor expressiu de cadascun d'ells; la relació espai temps en el
relat audiovisual i escènic (escena, seqüència, transicions i el·lipsis); el muntatge audiovisual; el guió i el seu
desglossament; espais de representació (plató, escenaris i decorat).
64. Els processos tècnics en la producció d'audiovisuals (cinema, vídeo i televisió): llum i color, la seva
naturalesa i les seves barreges; captació i registre de la imatge; efectes especials electrònics i fotoquímics;
il·luminació (intensitat i contrast); control de la il·luminació (temperatura de color i filtres). Comportament de la
il·luminació en funció del tipus de superfície sobre la qual incideix: tons de la pell, maquillatge,
caracteritzacions, cabell, vestuari i decorat.
65. Venda, màrqueting i marxandatge. Aspectes bàsics de la venda: detecció de les necessitats i gustos del
client. Motivació, frustració i mecanismes de defensa.
66. El venedor: qualitats que ha de reunir el bon venedor; aptituds per a la venda; característiques i propietats
dels productes i serveis d'imatge personal que necessita conèixer un bon venedor. La comunicació: etapes del
procés de comunicació; tècniques de comunicació.
67. Tècniques de venda: fases de la venda; planificació de la negociació; tancament de la venda. La promoció de
vendes i el marxandatge. La demostració tècnica de productes i serveis.
68. Metabolisme: anabolisme i catabolisme; processos de digestió; absorció i excreció. Metabolisme basal:
concepte i factors que influeixen en ell.
69. Nutrició. Nutrients i aliments. Classificació dels aliments. Valor energètic dels aliments. Taules de
composició d'aliments i la seva utilització. Repercussió de l'alimentació en la imatge personal.
70. Dietètica: concepte de dieta; tipus de dietes; concepte de ració normal; factors endògens i exògens que
alteren la ració normal. Composició de la ració normal. Necessitats nutricionals especials determinades pels
diferents estats fisiològics. Dietes hipocalòriques: tipus i composició.
71. Bulímia i anorèxia: causes, símptomes i signes. Obesitat: concepte, factors endògens i exògens que
afavoreixen l'obesitat, tipus i signes. Tractaments mèdics i cures estètiques aplicables a persones amb aquestes
patologies.
72. Les activitats sociolaborals i la seva relació amb la imatge personal: activitats professionals més freqüents
amb requeriments d'imatge personal.
73. Legislació i normes sanitàries i de seguretat aplicables a les instal·lacions en les quals es realitzen processos
d'imatge personal. Deontologia professional. Secret professional. Derivació de clients a altres professionals.
74. Les activitats relacionades amb la imatge personal. Empreses tipus en cada activitat: la seva organització,
instal·lacions i mitjans. Coordinació de professionals. Factors determinants en la distribució de tasques,
funcions i temps.

