
Competències
Dirigir i organitzar el desenvolupament dels serveis estètics, plani�car i realitzar tractaments 
estètics relacionats amb la imatge i el benestar, i aplicar tècniques estètiques hidrotermals, depila-
ció i implantació de pigments, assegurant-ne la qualitat, prevenció de riscos laborals i gestió 
ambiental.

Sortides laborals
Aquest Professional exerceix la seva professió al sector de cura de la imatge personal, cures estèti-
ques, petites i mitjanes empreses, a les àrees de tractaments estètics integrals, estètica hidroter-
mal, microimplantació de pigments, depilació avançada, massatge estètic drenatge, i assessora-
ment en tractaments i productes cosmètics, que poden treballar a compte propi o aliè, com a 
empleats o caps d’àrea o departament.

www.joanmaragall.com
933 83 36 57

info@joanmaragall.com
 C/ Guifré 300, 08912 Badalona
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Destacats
Formació en centres de treball
En Cliniques i centres d’estètica.

Aquest curs es realitza en la modalitat 
semipresencial, combinant el treball a l'aula i 
el treball en línia.

������
Matins de 8:00 a 14:00h
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1650h teoria + 350h pràctiques!
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Estètica Integral i Benestar

El títol de Grau Superior dóna accés a la 
universitat sense haver de fer 
obligatòriament la selectivitat



933 83 36 57 info@joanmaragall.com

Lorem ipsum

L10 Gorg

L2 Pep Ventura

Badalona

C/ Guifré, Nº 300 - 08912 Badalona
Com arribar: 
Metro: Línia 2 ,  parades Gorg i Pep Ventura

Línia 10 ,  parada Gorg
Autobusos: B3, B25, B26, B30, B31, B4, B5

Vine al centre a informar-te: T’ASSESSORAREM!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Crèdit 1 – Aparatologia estètica

Crèdit 2 – Estètica hidrotermal

Crèdit 3 – Depilació avançada

Crèdit 4 – Massatge estètic

Crèdit 5 – Drenatge estètic i tècniques per pressió

Crèdit 6 – Micropigmentació

Crèdit 7 – Processos �siològics i d’higiene en imatge personal

Crèdit 8 – Dermoestètica

Crèdit 9 – Cosmètica aplicada a estètica i benestar

Crèdit 10 – Tractaments estètics integrals

Crèdit 11 – Formació i orientació laboral

Crèdit 12 – Empresa i iniciativa emprenedora

Crèdit 13 – Projecte d’estètica integral i benestar

Crèdit 14 – Formació en centres de treball
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