CAMPIONAT

DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SKILL 30 ESTÈTICA

2016/2017

Passatge de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma
Tel.: 971 17 78 00 Fax: 971 17 69 03 Web: http://dgoifp.caib.es

1. INTRODUCCIÓ
Balearskills és la competició d’alumnes de formació professional de diferents
especialitats que es realitza a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a partir de
proves pràctiques.
Aquesta competició permet designar els alumnes que han de representar les Illes
Balears al campionat Spainskills, que es realitzarà a Madrid durant el 2017.
Els objectius que es pretenen aconseguir amb aquesta competició són:
-

Promocionar i difondre la formació professional.
Impulsar els estudis de formació professional i difondre les bones pràctiques dels
alumnes en els centres educatius i en la societat en general.
Estimular i motivar els alumnes de formació professional, incidint en el seu
rendiment acadèmic i futur professional.
Reconèixer i posar en valor la feina i la dedicació del professorat, millorant així la
qualitat de la formació professional.
Potenciar les relacions entre el món empresarial i el món educatiu: professionals
dels diferents sectors, professorat i alumnes, lligant la realitat empresarial i
laboral amb la formació professional.

L’esteticista és una especialista en la cura del cos i de la pell, així com en la
realització de massatges i maquillatge.
Els esteticistes són capaços de planificar, implementar i comercialitzar tractaments
facials, corporals, de peus i mans, i maquillatge.
L’esteticista pot assessorar sobre la utilització dels colors, ajudar a trobar un estil
personal, tenir cura de la pell i el cos segons les característiques de cada persona i
ajudar el client a triar els productes més adients per a la cura de la pell.
Les mans dels esteticistes són eines importants, però també cal utilitzar els materials
i l’equip tècnic adequats i utilitzats en el sector. Els esteticistes també s’encarreguen
de la venda del producte menor i l’atenció del maquillatge i de la pell.
Com a objectiu general aquest esdeveniment vol ser un acte de promoció i difusió de
la formació professional. És per això que la participació dels alumnes en una
competició com aquesta suposa per a ells una important motivació dins els seus
estudis, de la mateixa manera que per al seu centre suposa un reconeixement de la
tasca docent que s’hi du a terme.
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2. REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ
-

-

Estar matriculats en ensenyaments de formació professional als centres públics
de les Illes Balears en l’actual curs acadèmic 2016/2017, corresponents al cicle
formatiu de la família professional Imatge Personal següent:
- CFGM: Tècnic en Estètica i Bellesa
No tenir més de 21 anys complerts el dia 31 de desembre de 2016.
Tenir abans de l’inici de la competició els coneixements necessaris per dur a
terme el treball pràctic en què constaran les proves.
Anar acompanyats el dia de la competició pel professor que els ha preparat.

3. LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ DEL CAMPIONAT BALEARSKILLS
3.1 Lloc i data de realització
El campionat tindrà lloc el dia 24 de novembre de 2016 a les instal·lacions de l’IES
Francesc de Borja Moll, carrer Caracas núm. 6, telèfon 971278150.
3.2. Comitè organitzador
El comitè organitzador està constituït per personal de la Direcció General de
Formació Professional i Formació del professorat de la Conselleria d’Educació i
Universitat de les Illes Balears i el coordinador de l’skill.
4. HORARIS
L’horari per a la realització de les proves serà el següent:
Horari
9.00 h
9.15 h
9.30 h
9.30 -12.00 h

12.00 h

Contingut
Benvinguda als participants i acte de presentació de la competició
Familiarització dels espais i resolució de dubtes
Lliurament de documentació corresponent a la prova núm. 1
Inici de la competició
Prova 1 (2.30 h)
Realització de la fitxa tècnica (15 min)
Realització del protocol (15 min)
Avisar el jurat controlador del temps
Realització pràctica del treball (2 h)
Avisar el jurat controlador del temps
Lliurament de la documentació corresponent a la prova n. 2
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12.00-13.00 h

Prova 2 (45 min.)
Realització de fitxa tècnica + Realització del protocol (15 min.).
Avisar el jurat controlador del temps
Realització pràctica del treball (30 min.)
Avisar el jurat controlador del temps

13.30-15.00 h
15.00 h
15.00-17.00 h

Dinar
Lliurament de la documentació corresponent a la prova n. 3
Prova 3 (2 hores)
Realització de la fitxa tècnica i del protocol (15 min.)
Avisar el jurat controlador del temps
Realització pràctica del treball (1.45 h)
Avisar el jurat controlador del temps
Deliberació del jurat i recompte de puntuació
Cloenda i lliurament de premis

17.15-18.00 h
18.00 h

5. CENTRES PARTICIPANTS
IES Francesc de Borja Moll, grups de CFGM de la especialitat de matí i tarda.
6. INDUMENTÀRIA
La indumentària serà l’adequada a l’especialitat de Skill 30 Estètica: Els participants
hauran d’anar amb uniforme ergonòmic i sabates o esclops còmodes.

7. NORMATIVA DE SEGURETAT I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
El conjunt de les proves s’hauran de realitzar seguint les normes de seguretat i
d’higiene en el treball, d’acord a l’especialitat de l’Estètica.
Els participants hauran d’utilitzar els EPI que garanteixin que el desenvolupament de
la prova es realitzi respectant totes les normes de seguretat establertes adients a
l’skill.
8. EQUIPAMENTS
L’organització s’encarregarà de proporcionar a cada participant els aparells i els
productes necessaris per poder realitzar la prova.

Passatge de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma
Tel.: 971 17 78 00 Fax: 971 17 69 03 Web: http://dgfpfp.caib.es

4

8.1. Aportats pel participant:
Cada competidor podrà aportar les eines següents:
Determinar el material que ha d’aportar el participant
-Pinces de depilar
-Esponges de maquillatge i borles
-Pinzells de maquillatge
-Llima polidora
-Llima d’ungles
-Alicates d’ungla
-Alicates de cutícula
-Pinzells de decoració d’ungles
-Palets de taronger
-Espàtules de plàstic
-Pinzells per a mascareta
-Maquineta
-Bastonets de cotó
-Raspall, pinta i pinces de cabell

8.2. Aportats per l’organització:
L’organització aportarà tots els productes i les eines per realitzar les proves:
-Cosmètics adients per a la realització de totes les proves
-Aparells específics per al desenvolupament de les proves.
-Guants, gorres protectores, capes i espàtules per a la depilació.
-Llenceria d’un sol ús per a garantir la higiene i la protecció dels models.
-Llits de massatge i cadires de maquillatge.
- Taules auxiliars
- Bols i recipients.
- Productes per a la higiene i desinfecció d’estris i aparells i/o instal·lacions.
-Documents necessaris per a la prova.

9. DESCRIPCIÓ DE LES PROVES
El campionat corresponent a l’skill d’estètica contempla la realització de tres proves
pràctiques consistents en la realització de diferents exercicis proposats per
l’organització, consistents en els següents mòduls:
-Maquillatge social
-Tècniques d’estètica de mans i peus
-Tractaments d’higiene corporal i/o facial
-Depilació mecànica
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La prova pràctica es durà a terme amb un model real que haurà d’aportar el concursant i
ha de complir els requisits adients a cada prova.
Els enunciats dels exercicis corresponents a la prova seran proporcionats pel jurat del
campionat just abans de l’inici del treball.

Els alumnes participants hauran de tenir els coneixements teòrics suficients abans de
l’inici de la competició sobre els components materials dels que versen les proves.
El conjunt de les proves que s’hauran de realitzar durant la competició constarà dels
següents mòduls:
MÒDUL A: Maquillatge social
El concursant ha de realitzar un maquillatge a un model real que tingui la pell del rostre
sense alteracions que puguin afectar el maquillatge.
El participant ha de complimentar una fitxa tècnica prèvia del treball que ha de realitzar i la
informació dels coneixements tècnics.
El resultat final ha de ajustar-se al model de prova demanat, per això el concursant
disposarà de una imatge amb el maquillatge final, com a guia.
Test 1: Realització de maquillatge de nit amb fantasia

MÒDUL B: Depilació corporal
El concursant ha de realitzar la tècnica de depilació en cera calenta en un model
real, femení, amb pèls a mitges cames. També ha de complimentar una fitxa tècnica
del treball que ha de realitzar i la informació dels coneixements tècnics.
Test 2: Depilació amb cera calenta
MÒDUL C: Estètica de mans i/o peus
El concursant ha de realitzar en un model real l’estètica de mans i /o peus (la vora lliure de
les ungles ha de tenir un mínim de llargària de 5 mm). També ha de complimentar una fitxa
tècnica prèvia del treball que ha de realitzar i la informació dels coneixements previs.
Test 3: Servei de pedicura amb bany de parafina i esmaltat en francès i amb fantasia
Les proves es realitzaran amb models femenins Abans del començament de la competició el
participant disposarà de 15 minuts per familiaritzar-se amb el contingut, així com per llegir
les instruccions i aclarir possibles dubtes.
El temps destinat a cada prova contempla un temps establert per completar l’anàlisi de la
pell, del rostre, de les mans i de les ungles, la fitxa tècnica i el protocol que es seguirà. Les
explicacions han de ser clares i breus.
Cada prova té una durada específica distribuïda en:
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Part 1: Realització de la fitxa tècnica (anàlisi de la pell, oval, mans, ungles...)
Part 2: Realització del protocol de treball (organització i ordre de l’espai i del
material de feina)
Part 3: Realització pràctica del treball (dins la realització pràctica del treball s’inclou
la higiene i la neteja i/o esterilització del lloc de treball i eines emprades)
En acabar cada una de les parts del procés el competidor haurà d’avisar el jurat per aturar i
comptabilitzar el temps.

10. AVALUACIÓ
- El jurat serà l’encarregat de dur a terme l’avaluació de les proves.
- El jurat disposarà d’un qüestionari d’avaluació amb la descripció de cadascun
dels apartats que s’han de valorar.
- Cada membre del jurat avaluarà tots els participants excepte el competidor del
seu centre, si es dóna el cas.
Els criteris d’avaluació s’estableixen d’acord amb el següent:
Mòdul
A
B
C
Total:

Nom
Maquillatge
Depilació
Est. Mans i peus

Durada
2.00 h
1.00 h
2.00 h
5.00 h

Avaluació
20,00 punts
10,00 punts
20,00 punts
50,00 punts

50,00 punts: Excel·lent
30,00 punts: Molt bé
20,00 punts: Bé/Suficient
10,00 punts: Insuficient
5,00 punts: Deficient.
Pautes per als criteris d’avaluació
El jurat és l’encarregat de l’avaluació de les proves, disposarà d’un qüestionari
d’avaluació amb la descripció dels apartats que han de ser objecte de valoració.
Cada membre del jurat avaluarà a tots els participants.
Tot i que cada prova té els seus propis criteris específics, els criteris següents són
criteris comuns per a totes les proves:
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-

Ordre i organització del material i del lloc de treball.
Preparació i protecció del competidor i el lloc de feina.
Ús i habilitat en la utilització d’eines i de materials.
Documentació tècnica apropiada.
Adequació de les tècniques i dels productes, quantitats i harmonia.
Habilitat en l’execució tècnica.
Realització de la feina en el temps establert.
Capacitat per resoldre situacions inesperades.
Actitud professional.
Seguretat i higiene en el treball
Finalització del treball.

L’ordre final de la classificació serà segons la puntuació obtinguda per a cada
participant en finalitzar la competició.
11. JURAT
El jurat és el responsable d’avaluar les proves realitzades i estarà format per:
President:

Representant de la DGFPFP

Coordinador
autonòmic:

Isabel Martínez Alcázar, coordinador de l’skill i professor tècnic del
Departament Imatge Personal de l’IES Francesc de Borja Moll.

Experts
del sector:

1. Maria Araceli Gutiérrez Muñoz
Vicepresidenta de ASINEBA (Associació d’esteticistes de les Illes
Balears)
Secretaria de la Associació d’SPA de les Illes Balears
Professional del sector i Titular del centre de estètica ‘Araceli’
2. Ioana Maria Radu
Spainskill 2011. Actualment professional al centre de estètica
‘Araceli’
3. Reyes Carpintero González
Professor Tècnic especialitat d’estètica a l’IES Frances de
Borja Moll
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12. PREMI
El guanyador de cada skill en competició representarà la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears al campionat nacional Spainskills 2017 a Madrid.
Tots els participants rebran un diploma, expedit per la Direcció General de
Formació Professional i Formació del Professorat, en què se certificarà la seva
participació al Balearskills.
13. Qualsevol dubte, tema o qüestió sorgida i no prevista en aquesta convocatòria,
serà resolta de forma inapel·lable pels membres del jurat.
14. PATROCINADORS
Pendent de confirmació
proveedor
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