UNITAT DIDÀCTICA:

L’atenció al client dels serveis estètics
Família professional: Imatge personal
Qualificació professional: Serveis auxiliars d’estètica
Mòdul formatiu: MF0343_: Higiene i seguretat aplicades a centres de bellesa

INTRODUCCIÓ
En la actualitat no hi ha empresa viable sense
l’atenció i la qualitat del servei al client, com a punt
de partida i objectiu de tota activitat que persegueixi
la venda de productes o la realització d’un servei.
Aquesta feina, tan rellevant per a la captació
de clients, sovint es deixa a la persona menys
especialitzada en l’organització de l’empresa. Per
això, és important formar adequadament l’auxiliar
d’estètica en una relació professional acurada amb
els clients dels serveis estètics.
Aquesta unitat didàctica pretén introduir els
alumnes en els tipus de serveis que es poden
oferir en una empresa d’estètica, i transmetre’ls
la importància que té una correcta comunicació
i saber estar. És adequada, per tant, per al primer
trimestre.

FINALITAT
La unitat didàctica conclou amb la posada en
pràctica d’una situació de comunicació al client
durant el servei. Per a això, en les activitats prèvies
s’analitzen i es posen en pràctica els diferents
aspectes que intervenen en aquesta comunicació.

Marc curricular
RELACIÓ AMB LA QUALIFICACIÓ
Unitat de competència
UC0343_1: Preparar els equips i realitzar operacions d’atenció i d’acomodació del client en condicions de qualitat, seguretat i higiene.
Realització professional
RP6: Comunicar-se amb el client utilitzant les tècniques i les habilitats de comunicació adequades.

RELACIÓ AMB EL PQPI: Auxiliar de tècniques d’estètica
• Comunicar-se de forma adequada amb els clients.
• Desenvolupar actituds i destreses per prendre decisions desprès de recollir, analitzar i interpretar informació professional.
• Treballar en equip amb responsabilitat i confiança.
• Expressar-se amb fluïdesa, seguretat i assertivitat, de forma comprensible.
• Utilitzar eines pròpies de les tecnologies de la informació per crear, analitzar i intercanviar documentació professional.

RELACIÓ AMB EL MÒDUL
Objectius del mòdul amb què es relaciona la unitat didàctica:
• Aplicar tècniques de comunicació en situacions d’atenció al
client de serveis estètics.
Blocs de continguts amb què es relaciona la unitat didàctica:
• Tècniques d’atenció al client
• Normes bàsiques de comunicació en els centres de bellesa
• Fitxa de client

1

Unitat didàctica: L’ATENCIÓ AL CLIENT DELS SERVEIS ESTÈTICS - MF0343_: Higiene i seguretat aplicades a centres de bellesa

UNITAT DIDÀCTICA: L’atenció al client dels serveis estètics

Temporalització
Objectius

10 hores.
En finalitzar, l’alumne serà capaç de:
• Realitzar tècniques de recepció, atenció i
comunicació amb clients, directament o per telèfon,
amb educació i professionalitat.
• Sol·licitar i transmetre la informació als tècnics
supervisors o a l’equip professional.

Competències

• Realitzar operacions d’atenció del client en
condicions de qualitat, seguretat i higiene.

Competències
bàsiques
que es
treballen

• Competència en comunicació lingüística:
comunicació oral (atenció al client...), registre escrit
d’informació.
• Tractament de la informació i competència
digital: obtenció d’informació de diferents fonts.
Organització i comunicació de la informació.
• Competència social i ciutadana: treball en equip,
col·laboració en l’obtenció d’un bon resultat comú.
• Autonomia i iniciativa personal: planificació i presa
de decisions. Autonomia en la comunicació de
situacions imprevistes.
• Competència per aprendre a aprendre: registre
d’informació, obtenció de protocols que es poden
aplicar a altres situacions.

Continguts

• L’ètica professional: aptituds i actituds personals i
professionals.
• Descripció dels espais on es realitzen les tasques
d’atenció al client i dels instruments necessaris.
• Tipus de clients: segons el caràcter, segons l’edat,
clients amb necessitats especials.
• La atenció al client durant el treball: recepció,
preparació del client i comiat. Clients satisfets i
clients no satisfets.
• La comunicació en l’empresa: pautes per a una
correcta comunicació verbal i no verbal.
• La comunicació dins la empresa: formal/informal,
ascendent/descendent, individual/ en cadena.
• Pràctica de les diferents tècniques de comunicació
presencials i per telèfon. Pautes per parlar per
telèfon.
• Formulacions tipus d’atenció als clients.
• Identificació de pautes de comportament
inadequades per comunicar-se amb els clients.
Expressions que hem de evitar quan parlam.
• Elaboració d’un dietari i d’una fitxa personal.

Avaluació
Criteris

• Reconèixer la imatge i la higiene personal adequades per al
professional d’estètica, així com les seves aptituds i actituds
bàsiques.
• Identificar la informació més rellevant que l’auxiliar d’estètica ha
de proporcionar al client i aplicar correctament els mecanismes
de comunicació i d’expressió oral necessaris per atendre’l,
evitant excessos de familiaritat, expressions vulgars o fora de to i
vocabulari inadequat.
• Obtenir, registrar, conservar i actualitzar les dades personals dels
clients en la fitxa tècnica o per mitjans informàtics, i col·laborar en
el registre de les dades tècniques i professionals.
• En un cas pràctic d’atenció al client :
		 - Distingir i reconèixer el protocol adequat.
		 - Transmetre informació rellevant.
		 - Obtenir informació rellevant i registrar-la en l’agenda.
		 - Demanar ajuda quan no disposa de la informació necessària.
		 - Informar els tècnics superiors.

2

Unitat didàctica: L’ATENCIÓ AL CLIENT DELS SERVEIS ESTÈTICS - MF0343_: Higiene i seguretat aplicades a centres de bellesa

Avaluació (cont.)

Procediments i
instruments

• Proves escrites i/ o orals.
• Realització d’esquemes, murals ...
• Qüestionaris.
• Registre d’observació d’activitats de classe i de la participació de
l’alumne/a.
• Escales d’observació d’actituds recollides en el diari del professor
(fitxa de l’alumne/a).
• Pel que fa als moments de comprovació dels aprenentatges,
l’avaluació contínua es du a terme al llarg de la unitat, analitzant
els coneixements adquirits i replantejant, si és necessari, les
estratègies.
• Al final de la unitat es realitza una prova final d’avaluació, la
finalitat de la qual és comprovar els resultats observats i registrats
al llarg del procés de la unitat didàctica.

Criteris de
qualificació

• Els criteris de qualificació permeten mesurar el procés
d’aprenentatge. Per això, és importat que els alumnes participin
en l’avaluació i en la qualificació, i que tenguin informació precisa,
tant de forma prèvia com a posteriori, dels criteris de valoració
de cada unitat, de manera que puguin adoptar les mesures
necessàries.
• La participació de l’alumne i la valoració de la pròpia feina o de la
dels companys l’ajuda a desenvolupar un pensament més reflexiu
sobre la seva tasca.
• Per ser el més precisos i objectius possible feim un registre personal
dels criteris d’avaluació de cada unitat, mitjançant fitxes, valorantlos numèricament (vegeu l’annex).
• En la qualificació dels criteris d’avaluació se segueix aquesta
ponderació:
		 - Aspectes teòrics (conceptuals): 30%
		 - Aspectes pràctics: 50%
		 - Actituds: 20%
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Metodologia
• Aquesta unitat forma part d’un mòdul eminentment pràctic, encara que amb continguts
teòrics, en què es combinen diferents estratègies didàctiques:
• Exposició, per part del professorat, dels continguts teòrics referents a l’atenció al client dels
serveis estètics. Convé recolzar aquesta exposició amb suports visuals (projeccions, il·lustracions,
fotografies, mitjans audiovisuals...).
• Lectura de continguts per part dels alumnes. Llegeixen en veu alta paràgrafs, de forma individual,
segons les indicacions del professor. Després, el professor fa una explicació, ampliació i/o anàlisi
del contingut llegit, en què es demana la participació de l’alumnat.
• Debats en petit o gran grup, que fomenten la participació dels alumnes.
• Demostracions: el professor explica el procés que s’ha de realitzar i en fa una demostració
pràctica, insistint en els aspectes més rellevants (protocols, precaucions, contraindicacions...),
que es plasmen en cartells, projeccions i il·lustracions, que s’exposen a la paret de l’aula.
• Disseny i realització de treballs pràctics: treballs en grup o en parelles, amb models reals,
segon la disponibilitat i el tipus de pràctica que s’ha de realitzar. El professor i la resta del grup
observen el treball realitzat per un o per diversos alumnes, i anoten les correccions necessàries.
• Resolució de problemes i simulacions: són especialment adequades per treballar els continguts
de tipus actitudinal. El departament d’orientació del centre pot ajudar en el disseny d’aquestes
activitats, especialment en aquelles dirigides al treball de la intel·ligència emocional.
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Metodologia (cont.)

Espais

Materials i
recursos
didàctics

Taller d’estètica amb la infraestructura adequada, espai de recepció, etc., amb bona
il·luminació i temperatura, i electrificació ben distribuïda, lavabo amb aigua calenta i freda, i
connexió amb el telèfon del centre.
• Aparells, mobiliari, utensilis i cosmètics adequats per a les realitzacions (tocadors amb
miralls, llit de massatge, seient de maquillatge, tamborets per manicura i pedicura,
tovalloles, llençols, capes, cintes i capells protectors).
• Ordinador amb connexió a Internet.
• Canó projector o pissarra digital.
• DVD amb informació professional.

Agrupament

Atenció a la
diversitat

La unitat combina diferents tipus d’agrupament, segons les activitats: gran i petit grup,
parelles, treball individual.
• Utilització de tècniques que promouen l’ajuda entre els alumnes (per exemple, la distribució
de tasques concretes de forma temporal), afavorint que els alumnes amb dificultats
manuals tenguin una participació activa.
• Disseny d’activitats àmplies, amb diferents graus de dificultat i possibilitats d’execució.
• Incorporació d’activitats de grup en què l’agrupament sigui heterogeni: per exemple, grups
de 2 o 3 alumnes on aquells que tenguin més facilitat per realitzar les feines ajudin els que
tenguin més dificultats.
• Millora del clima i de la relació dels alumnes en el taller, aprofitant les activitats de grup.
• Adequació dels diferents nivells a la realitat del taller: distribució de tasques que impliquin
un grau de complexitat i/o de dificultat en ordre ascendent, que canviïn a mesura que es
dominen els nivells més senzills.
• També tendrem en compte les necessitats educatives dels alumnes amb altes capacitats, si
és el cas, o amb una destresa molt superior a la resta del grup; en aquest cas realitzarem
activitats d’ampliació.
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Activitats
Activitat. 01

Activitat. 02

Què es l’ ètica professional?

Activitat. 05

Tipus d’activitat: Desenvolupament

Durada: 1,5 hores

Durada: 1 hora

Agrupament: Grup classe - Petit grup - Individual

Agrupament: Grup classe - Petit grup

La recepció al centre d’estètica.
Tipus d’activitat: Desenvolupament

Activitat. 06

Durada: 0,5 hores

Agrupament: Grup classe - Petit grup

Activitat. 04

Com es poden detectar les sol·licituds dels
clients?

Elaboram una fitxa de client.
Tipus d’activitat: Desenvolupament

Durada:1 hora

Activitat. 03

El telèfon.

Tipus d’activitat: Inicial

Agrupament: Grup classe - Petit grup

Activitat. 07

La comunicació amb el client durant el servei.

Tipus d’activitat: Desenvolupament

Tipus d’activitat: Síntesi

Durada: 1,5 hores

Durada: 1,5 hores

Agrupament: Grup classe - Petit grup

Agrupament: Grup classe - Petit grup

Com és la comunicació dins l’empresa?
Tipus d’activitat: Desenvolupament

Activitat. 08

Durada: 1 hora
Agrupament: Grup classe - Petit grup - Individual

Què hem aprés?
Tipus d’activitat: Avaluació
Durada: 2 hores
Agrupament: Parelles - Individual

Nota : Els temps de durada són orientatius, s’han d’adaptar a la distribució horària de les classes i a les característiques del grup d’alumnes.
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DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

Activitat. 01
Què és l’ètica
professional?
Tipus d’activitat: inicial
Durada: 1,5 hores
Espai: taller d’estètica

OBJECTIUS

Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió a
Internet
• Canó de projecció o pissarra
digital.

• Identificar les actituds i les aptituds correctes
d’un professional dels serveis estètics.

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Al final de la classe, i abans
de la darrera activitat, el
professor dóna pautes per
a la correcta realització dels
cartells, forma els grups i fixa
la data d’entrega.

CONTINGUTS
• Actitud i aptitud professional: qualitats físiques i
psicològiques.
• Deontologia professional.
• Aspecte físic i higiene corporal: mans, ungles,
boca, cabells, vestuari, calçat.
PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 20’)
• Desplegament (durada: 50’)
• Cloenda (durada: 20’)
AVALUACIÓ
• Aportació personal de l’alumne en la
redacció.
• Interès demostrat al llarg de la sessió.
• Participació en el debat.
• Pertinença i adequació dels cartells.
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Activitat d’inici que proposa a l’alumne una
reflexió a partir de les pròpies idees sobre el
professional de l’estètica.
• Començam amb una breu introducció sobre
els continguts de l’activitat, convidant els
alumnes a reflexionar sobre:
- Qualitats físiques i psicològiques d’un
		 bon professional
- Deontologia professional.
- Aspectes físics i d’higiene corporal que
		 s’han d’atendre: mans, ungles, boca,
cabells, vestuari, calçat.
• Demanam a l’alumne que faci,
individualment, una breu redacció sobre les
actituds i les aptituds que considera que són
les desitjables en el professional.
• Cada alumne/a llegeix en veu alta la seva
redacció, el que permet al professor obtenir
informació sobre alguns aspectes del nivell
individual de cada alumne/a.
• Continuam amb l’explicació, per part del
professor, de les aptituds i les actituds idònies
del professional, així com de la deontologia i
l’adequació del seu aspecte físic.
• L’alumne reconeix les pròpies actituds i
actituds i les relaciona amb les que ha
de desenvolupar per identificar-se com a
professional.
• Visualitzam il·lustracions que mostrin
diferents imatges de professionals i encetam
un debat a classe sobre la repercussió dels
comportaments inadequats, fent propostes
de possibles solucions, per ajudar els
alumnes a comprendre la importància dels
comportaments adequats.
• Els alumnes elaboren cartells amb consignes
que recordin actituds correctes sobre higiene
corporal, actituds positives... Aquesta
activitat de grup permet a l’alumne sintetitzar
actituds professionals desitjables, i recordarles al llarg del curs.

Activitat. 02

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA
• Mostram il·lustracions i fotografies dels
espais de recepció de diferents centres
d’estètica (activitat per reconèixer els espais
de recepció, identificant-los tant des d’un
punt de vista funcional com estètic).

La recepció al
centre d’estètica
Tipus d’activitat: desenvolupament
OBJECTIUS
Durada: 1 hora

• Organitzar la feina de recepció en un dietari.

Espai: taller d’estètica: espai de recepció
Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió a
Internet
• Canó de projecció o pissarra
digital.
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Com a activitat d’ampliació
podem fer una entrevista a un
professional del sector amb
preguntes sobre el tema, en
petit grup.

• Registrar la informació rellevant en el suport
adequat.

CONTINGUTS
•Descripció dels espais on es realitzen les tasques
d’atenció al client i dels instruments.
• Organització de la feina: el dietari.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 15’)
• Desplegament (durada: 30’)
• Cloenda (durada: 15’)

AVALUACIÓ
• Aportació personal de l’alumne en la
redacció.
• Interès demostrat al llarg de la sessió.
• Participació en el debat.
• Pertinença i adequació dels cartells.
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• Explicam els diferents espais bàsics,
enumeram els usos i les característiques
que conformen una recepció, i aportam
documentació (informacions escrites).
Aquesta activitat permet la familiarització
amb els elements d’una recepció i amb els
seus usos.
• A continuació, explicam els diversos serveis
que es poden oferir en una empresa d’estètica
i les seves característiques d’organització.
Es poden emplenar diferents butlletes
publicitàries d’empreses de la localitat,
prèviament aportades pel professor. Aquesta
activitat permet el reconeixement de les
característiques dels temps de realització dels
serveis.
• A partir de pautes prèvies d’informació bàsica
per part del professor, els alumnes elaboren
un full d’organització diària o setmanal
(vegeu la pàgina següent).
• Aquesta activitat es pot fer en petit grup
(4 alumnes). Cada alumne/a aporta una
informació determinada; el propi grup
distribueix les tasques, la informació, decideix
la maquetació, la presentació...
• Demanam als alumnes que realitzin una
experiència com a clients d’una empresa, no
necessàriament d’estètica, i que practiquin
les pautes apreses. Amb aquesta activitat
l’alumne/a experimenta i analitza, per després
redactar l’experiència.

Activitat. 02

FULL D’ORGANITZACIÓ DIÀRIA

La recepció al
centre d’estètica

Data

NOM/SERVEI

NOM/SERVEI

NOM/SERVEI

NOM/SERVEI

Hora

Joana

Lluïsa

Tomeu

Catalina

Sra Carbonell
Neteja de cutis

09.00

09.30

Aquest quadre serveix com a orientació
de l’estructura bàsica que ha de tenir un
quadre d’organització diària de la feina:

Sr Cardona
Pedicura +
tractament

Srta Martinez
Ungles de gel
Sra Amengual
Massatge d’esquena

10.00

10.30
Sr Aguiló
Neteja de cutis

11.00

SETMANA DEL 6 DE SETEMBRE AL 11 DE SETEMBRE DE 2010
9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
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15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

Activitat. 03
Com es poden detectar
les sol·licituds dels clients?

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Distingir els diferents tipus de clients i saber-se
expressar professionalment amb ells en funció de
les seves característiques.

Amb aquesta activitat introduim l’alumne
en el reconeixement de les peculiaritats de la
comunicació que ha d’assumir.

CONTINGUTS
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 1,5 hores
Espai: taller d’estètica: espai de recepció
Recursos didàctics:
• Apunts del professor
• Cartolines, retoladors
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Com a activitat d’ampliació
podem fer una entrevista a un
professional del sector amb
preguntes sobre el tema, en
petit grup.

• Classificació de clients:
- Segons la freqüència d’ús dels serveis:
esporàdic potencial, freqüent, assidu.
- Segons el caràcter: tímid, parlador, excitable,
escèptic ...
- Clients especials: nins, ancians, adolescents,
discapacitats...
• Pautes de comportament adequades/
inadequades per comunicar-se amb els clients.
• Preguntes tipus d’atenció als clients.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 30’)
• Desplegament (durada: 30’)
• Cloenda (durada: 30’)

• Començam amb l’explicació dels diferents
tipus de clients, dels aspectes que s’han de
tenir en compte en la relació professional
amb aquests, i de les preguntes que els hem
de fer per obtenir la informació rellevant.
Proporcionam documentació (informació
escrita).
• Continuam amb una pràctica d’activitats de
recepció: role-playing
- Elaboram targetes: en unes es descriuen les
característiques del client i les seves sol·licituds
(per exemple: client excitable, vol un servei
de depilació però no té bona disponibilitat
horària...), en altres es descriuen situacions
professionals concretes (per exemple: professional
en recepció de centre d’estètica amb dos
especialistes més que treballen en la cabina...)
- Distribuïm les targetes de manera que un
petit grup faci de clients, una parella o més fa
de treballadors i un altre grup d’observadors,
que prenen nota de les seves observacions, tant
positives com negatives.
- Podem atorgar a l’activitat diferents graus
de complexitat introduint-hi més personatges i
situacions, personalitats conflictives, diàlegs que
creïn situacions diverses, etc. Tots els alumnes han
de passar per tots el rols.
- Després de donar les pautes, el professor
observa l’actuació del grup i pren notes.
És un joc de simulació motivador, que serveix per observar i valorar
comportaments adequats en la recepció, valorar les actuacions dels
altres i modificar les pròpies.

AVALUACIÓ
• Interès i participació en el joc de simulació.
• La participació i les actituds pròpies per
participar en un debat: respecte del torn de
paraula, respecte per les idees dels altres...
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• Finalitzam amb un debat sobre l’activitat,
a partir de les anotacions preses
individualment. El professor pot tenir
una guia de qüestions per dirigir el debat
i treure conclusions. L’activitat ajuda els
alumnes a comprendre la importància d’una
comunicació professional adequada.

Activitat. 04
Com és la comunicació
dins l’empresa?
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 1 hora

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Reconèixer les diferents formes de comunicació
dins l’empresa i adaptar-les a la pròpia capacitat
de comunicació.

• Prèviament hem elaborat plantilles (targetes)
amb probables diàlegs professionals i/o
personals que exemplifiquen els continguts
previstos (en trobareu alguns exemples a la
pàgina següent).

CONTINGUTS

• Repartim les targetes entre els alumnes, que
les llegeixen en veu alta.

• La comunicació dins l’empresa: formal/informal,
ascendent/descendent, individual/ en cadena.

Espai: taller d’estètica
Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió a
Internet
• Canó de projecció o pissarra
digital
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

OBJECTIUS

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Al final de la classe el
professor dóna pautes per
a la correcta realització dels
cartells, forma els grups i
estableix la data de entrega
per al final del trimestre.

• Expressions que hem de evitar quan parlam.

• Feim preguntes individuals o al grup:
- Trobes adequat dirigir-se d’aquesta manera
		 a un company, client, cap ...?
- Per què ?
- Com creus que s’hauria de fer?

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

• Aquesta activitat introdueix el grup en els
continguts i ens permet detectar el nivell de
conscienciació sobre la pròpia comunicació.

• La comunicació en l’empresa: pautes per a una
correcta comunicació verbal i no verbal.

• Preliminar (durada: 15’)
• Desplegament (durada: 25’)
• Cloenda (durada: 20’)

AVALUACIÓ
• Participació i les aportacions dels alumnes en
les pràctiques orals.
• Atenció.
• Exercici escrit (puntuació numèrica).
• El mural (puntuació numèrica, d’acord amb
indicadors prèviament fixats i comunicats:
continguts, presentació, il·lustracions...)
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• Explicam les característiques dels diferents
tipus de comunicació que es poden establir
dins l’empresa i de les pautes adequades per
que aquesta sigui correcta. L’alumne reconeix
els tipus de comunicació que haurà de
diferenciar i practicar en l’empresa.
• Donam a cada alumne un full amb qüestions
relacionades amb el tema (tipus test, per
relacionar i completar). Es tracta d’una
activitat de consolidació individual, que ajuda
als alumnes a fixar conceptes.
• En petit grup, i com a refoç, elaboren un
mural on s’exposen actituds adequades i
altres que s’han d’evitar per a una correcta
comunicació.

Activitat. 04
Com és la comunicació
dins l’empresa?
Tipus de diàlegs dins l’empresa:
formals /informals, ascendent/
descendent, individual/en cadena.

Sabries dir a quin tipus pertany cada un d’aquests exemples?

- Joana, han telefonat de la
distribuïdora de cosmètica, podries
dir a la Sra. Carme que la comanda
arribarà a les 14.00 hores i que ha
de firmar l’albarà?

- Bé, jo ja he acabat la meva feina i
ho he deixat preparat tot per demà.

- Sr Cardona, li va bé que li doni
hora dia 17 a les 13 hores?

- Sra Magdalena, he acabat de
recollir la sala i he netejat els
utensilis que ja estan preparats per
demà .

- No, a aquesta hora, no em va bé,
dia 17.
- I dia 19 a la mateixa hora?
- Sí, d’acord .

- Júlia, pots agafar aquesta caixa i
dur-la cap al magatzem?

- Adéu a tots !
- Fins demà.

Si no hi ha altra cosa a fer, m’en
puc anar?

- Bon dia, Carme.
- Ufff! Quin dia de feina ens
espera...
- Com va anar la festa ahir? Hi
havia molta gent?

- Sí, gràcies Lluïsa, fins demà.

- Molt bé, doncs dia 19 a les 13.
- Maria, la senyora Martorell és
al telèfon, demana si na Joana pot
quedar aquest dissabte mitja hora
més per fer una pedicura.
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- Quines ungles més xules que t’han
quedat, amb aquest color!
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- Senyoreta Carolina, la senyora
Pujol sortirà de la cabina en pocs
minuts, faci el favor d’acompanyarla a recepció i porti les seves
pertinences.

Activitat. 05

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Reconèixer i reproduir les pautes per a una
correcta comunicació telefònica.

• Començam amb una explicació del
continguts, que es recolza amb documentació
escrita i/o projecció, remarcant allò que hem
de evitar i el que és adequat:
- Normes bàsiques en l’atenció al client:
		 presentació, identificació, salutació, escolta.
- Altres aspectes relacionats amb l’atenció
		 al client: actitud que hem de mantenir al
		 telèfon, vocalització, modulació del to...
- Expressions que hem d’evitar en
		 determinats moments.

El telèfon
CONTINGUTS
• Normes bàsiques: presentació, identificació,
salutació, escolta.
Tipus d’activitat: desenvolupament

• Altres aspectes: actitud al telèfon, vocalització,
modulació del to...

Durada: 1 hora

• Expressions que hem d’evitar en determinats
moments.

Espai: taller d’estètica
Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió a
Internet
• Canó de projecció o pissarra
digital

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 15’)
• Desplegament (durada: 30’)
• Cloenda (durada: 15’)

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Cal remarcar al grup la
importància de participar
en l’activitat i de tenir un
comportament respectuós cap
als que actuen, per part de
tots.
• És convenient indicar als
alumnes els criteris de
qualificació, abans de
començar l’activitat.

AVALUACIÓ
• Participació, aportacions i interès dels grups
en l’activitat.
• Atenció individual.
• Presentació i contingut de l’exercici proposat.

Amb aquesta activitat els alumnes aprenen les conductes
professionals adequades i les que ha d’evitar.

• Continuam amb un nou joc de role-playing:
On es l’errada?
- Dividim la classe en petits grups. Cada
		 grup escriu un diàleg telefònic fictici, on
		 ha d’incloure sis errors de comunicació,
		 d’actitud, expressions, etc., procurant
“camuflar-los” bé. El diàleg pot començar
		 abans d’agafar el telèfon i finalitzar després.
- Els grups representen els diàlegs, els altres
		 grups prenen notes i intenten detectar les
		 errades. Tots els grups fan el mateix.
- Després de la representació es comenten
		 les anotacions realitzades pels grups.
		 Guanya el grup que encerta totes les
		 errades dels altres.
Aquest joc serveix com a motivació i reforç, alhora que permet
al professorat i a l’alumnat observar i detectar comportaments
inadequats en l’atenció telefònica, a partir de la valoració de les
actuacions dels altres.
Després de donar les pautes, observam l’actuació dels grups i prenem
les notes que siguin necessàries.

• Finalitzam amb una síntesi per escrit, de
forma individual, de les conductes i actituds
adequades, en un full a dues columnes, que
presenten en la següent sessió.
En aquesta activitat, l’alumne recull la informació que serà avaluada
(vegeu l’activitat 8).
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OBJECTIUS

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

• Reconèixer la informació personal i professional
que ha de sol·licitar, i registrar-la en una fitxa
tècnica, a més de reconèixer altres suports
d’emmagatzematge d’informació.

• Preliminar (durada: 5’)

CONTINGUTS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

Tipus d’activitat: desenvolupament

• Dades personals rellevants per a la confecció
d’una fitxa tècnica.

Durada: 0,5 hores

• Dades tècniques i altres dades d‘interès
professional.

• Explicam els continguts amb el suport
d’informacions escrites i/o projecció:
familiarització amb la informació rellevant
per confeccionar una fitxa tècnica.

Activitat. 06
Elaboram una
fitxa de client

Espai: taller d’estètica
Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió a
Internet
• Canó de projecció o pissarra digital
• Fulls, bolígrafs, retoladors, regles.
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

• Desplegament (durada: 20’)
• Cloenda (durada: 5’)

• Donam pautes sobre el contingut i la
distribució de la informació i proposam
una feina individual de confecció d‘una fitxa
tècnica. Després, amb l’ajuda d’alumnes
col·laboradors, es llegeixen les fitxes i
s’analitzen en grup, confeccionant alhora
una fitxa conjunta amb la suma de les dades
consensuades.
• Amb aquesta activitat l’alumne aplica la
informació rebuda per després contrastar-la
amb la resta del grup, ampliant la pròpia i
aportant-ne als altres.
• Proposam al grup fer una visita a un centre
d’estètica, de forma individual o en petit
grup, per recollir informació sobre el sistema
de registre de dades dels clients de què
disposen.

AVALUACIÓ
• Participació, aportacions i interès dels grups
en l’activitat.
• Atenció individual.
• Presentació i contingut de l’exercici proposat.
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Activitat. 07
La comunicació al
client durant el servei

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Reconèixer i posar en pràctica les característiques
específiques dels diferents serveis estètics pel que fa a
l’acomodació, preparació i protecció dels clients, així
com a l’actitud i la forma de comunicació adients en el
desenvolupament del servei.

• Explicam, mitjançant apunts de classe i/o
projecció d’imatges, les característiques bàsiques
de l’acomodació, preparació i protecció del client
en els diferents serveis i els aspectes relatius a la
comunicació i actitud que ha de tenir en compte el
professional auxiliar. Obrim un torn de preguntes
sobre el tema i aclarim els dubtes.
Aquesta activitat permet que els alumnes es familiaritzin amb la informació
rellevant de l’atenció al client durant el servei.

Tipus d’activitat: síntesi

CONTINGUTS
• Acomodació, preparació i protecció del client en els
diferents servis estètics. Higiene postural.

Durada: 1,5 hores

• Actituds i comunicació amb el client durant el servei.

Espai: taller d’estètica
Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió a
Internet
• Canó de projecció o pissarra
digital
• Tocadors amb miralls,
llit de massatge, seient de
maquillatge, tamborets per
manicura i pedicura
• Tovalloles, llençols, capes,
cintes i capells protectors.

• Desenvolupament de les operacions, avaluació de
resultats, assessorament i comiat.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 15’)
• Desplegament (durada: 60’)
• Cloenda (durada: 15’)

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

• Els alumnes han de valorar i sintetitzar la
informació rebuda concretant-la en un servei,
disposen 30 minuts per fer-ho.
És una feina de grup; és important que es dugui a
terme amb l’aportació de tots. El professor guia el
grup i dóna pautes d’organització:
		 - com han de cercar la informació,
		 - com han d’elaborar el full (format),
		 - com s’ha de redactar...
Feim incidència en la importància de la feina en grup i en la necessitat d’una
bona comunicació entre ells.

AVALUACIÓ
• Participació, aportacions i interès dels grups en
l’activitat.
• Atenció individual en la primera part de l’activitat
i del grup en la resta. Comentam els criteris
d’avaluació del grup tant pel que fa a l’elaboració
de l’esquema com a la representació.
• Presentació acurada i contingut adequat de
l’exercici proposat.
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• Distribuim la classe en petits grups, de 3-4
alumnes. Cada grup tria un servei estètic
(maquillatge, depilació corporal, higiene facial...).
Demanam als alumnes que esquematitzin la
informació en un full, en columnes, i els donam
orientacions i pautes per fer-ho. Per exemple:
- servei,
- preparació del lloc de treball,
- protecció del client,
- comunicació tècnica rellevant,
- actitud professional...
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• Els alumnes representen un exemple d’atenció al
client durant el servei: cada grup reparteix funcions
(client, professional) i prepara el lloc. La resta
observa i pren notes.
• Després de la representació obrim un torn
d’intervencions, moderat pel professor, on cada
grup explica el que ha observat dels altres i es fan
les modificacions i/o ampliacions consensuades
als fulls, que després es fotocopien i es reparteixen,
servint com a eina d’estudi.
Aquest joc reforça la informació rebuda i la fa més pràctica. És important
recordar la necessitat de fer–lo seriosament, encara que es produeixin
situacions còmiques.

Activitat. 08

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

Què hem aprés?
Tipus d’activitat: avaluació
Durada: 2 hores
Espai: taller d’estètica
Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió a
Internet
• Canó de projecció o pissarra digital
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

OBJECTIUS
• Reconèixer la informació personal i professional que ha
de sol·licitar, i registrar-la en una fitxa tècnica, a més de
reconèixer altres suports d’emmagatzematge d’informació.

• Posam exemples d’exercicis (en trobareu alguns a la
pàgina següent).
• Donam pautes per a la correcta redacció de les
preguntes.
• Fixam el temps per a la realització dels exercicis.

CONTINGUTS
• Dades personals rellevants per a la confecció d’una fitxa
tècnica.
• Dades tècniques i altres dades d‘interès professional.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 40’)
• Desplegament (durada: 40’)
• Cloenda (durada: 40’)

AVALUACIÓ
• Participació, aportacions i interès de les parelles en
l’activitat.
• Respecte en les intervencions, capacitat per escoltar i
l’ordre en el torn de paraula.
• Qualitat i complexitat en l’elaboració dels exercicis.
• Resultats de l’exercici.
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• Explicam al grup la dinàmica de la prova: establim
parelles de treball; amb el material d’apunts de classe
cada parella ha d’elaborar quatre exercicis de cada un
dels següents grups:
- Tipus test: una pregunta i quatre opcions de
		 resposta, de les quals només una és correcta.
- Per completar: trien un paràgraf dels
		 continguts i ometen part de la informació que
		 després s’ha de completar.
- Per relacionar: elaboren dues columnes
		 d’informació, que s’ha de relacionar (per
		 exemple: serveis estètics – característiques de
		 la protecció del client).
- De memorització (per exemple: “Escriu les
		 actituds desitjables que ha de tenir un
professional de l’estètica”).
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• Durant el procés, supervisam la feina fent correccions de
redacció, ortogràfiques, aclarint dubtes...
• Aquesta activitat dóna oportunitat a l’alumne d’observar
la informació des d’un altre punt de vista, plantejant
qüestions i alhora cercant les respostes adequades.
Al mateix temps, participa en una autoavaluació dels
coneixements adquirits.
• Quan totes les parelles han confeccionat les seves
preguntes, les exposen a la resta del grup escrivint-les a la
pissarra i responent-les correctament.
• Després de cada exposició, obrim un breu torn
d’intervencions on els alumnes opinen sobre la feina
realitzada i plantegen qüestions i/o opinions. Així
–escoltant els companys-, reforcen i contrasten la
informació.
• Finalment, amb les preguntes que per consens s’hagin
triat i les que el professor consideri convenients,
elaboram la prova i atorgam puntuacions a cada
pregunta. Repartim la prova individualment i donam
temps per realitzar-la.
•Una vegada feta, corregim l’exercici en grup i el puntuam.
Comentam les preguntes que han tengut més dificultat i
les aclarim. Recollim els exercicis.
• Amb aquest exercici, l‘alumne comprova si ha interioritzat
la informació i esmena els propis errors.

Activitat. 08
Què hem aprés?
Alguns exemples de qüestions tipus test:

1.- Marca la resposta adequada que indiqui “dades rellevants per a la confecció d’una fitxa tècnica”:
a. Informe mèdic que no pateix al·lèrgies.
		 b. Data de naixement i nombre d’identificació fiscal.
		 c. Dades personals i dades tècniques dels serveis.
		 d. a i b són correctes.

2.- Marca la resposta que indiqui expressions que hem de evitar quan parlam:
		 a. No hi ha problema, canviarem aquesta hora si no pot venir. Gràcies per avisar.
b. Es correcta aquesta temperatura? O vol que li porti un llençol?
		 c. Ho sento, no li puc canviar la cita.
		 d. No es preocupi. Me pot explicar quin es el problema?
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Activitat. 08
Què hem aprés?
Activitat Criteri d’avaluació

Criteris d’avaluació

Què és l’ètica Elabora un cartell amb els continguts i les
professional? característiques especificats (cartolina, DIN A4...).

1,5

Presenta el cartell en la data indicada.

1

El cartell mostra il·lustracions, dibuixos.

1

La informació es troba ordenada,
és llegible i té bona presentació.
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Puntuació

1,5

Reconeix la imatge i la higiene professional
i personal adequades.

1

Reconeix les aptituds i les actituds professionals.

1

Explica els diferents serveis que es realitzen al
centre de bellesa i les seves característiques.

1

Mostra interès pels continguts.

0,3

Participa quan es requereix.

0,4

Aporta informació.

0,3

Respecta les opinions del altres.

0,5

Du el material adequat per la feina.

0,5

Puntuació total
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