
Por favor, lea atentamente as instrucións seguintes.

Conteste a este cuestionario de xeito sincero. A información recollida nel ten carácter reservado, ao estar 

protexida polo disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 

persoal.

O seu resultado servirá soamente de axuda, orientando en que medida posúe a competencia profesional da 

unidade de competencia.

Non se preocupe, con independencia do resultado desta autoavaliación, vostede ten dereito a participar no 

procedemento de avaliación, sempre que cumpra os requisitos da convocatoria.
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Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica SENA01 Grao superior
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Cada actividade profesional principal (APP) componse de varias actividades profesionais secundarias (APS).

Lea atentamente cada APP e a continuación as súas APS. En cada APS marque cunha cruz o indicador de autoavaliación 

que considere máis axustado ao seu grao de dominio das APS. Eses indicadores son os seguintes: 

1. Non o sei facer.

2. Pódoo facer con axuda.

3. Pódoo facer sen precisar axuda.

4. Pódoo facer sen precisar axuda, e mesmo podería formar outro traballador ou traballadora.

Instrucións para cubrir o cuestionario.

Avaliar as necesidades e os intereses enerxéticos da persoa usuaria, e 
determinar o tipo e as características dos posibles subministracións 

enerxéticos.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Clasificar as necesidades de enerxía da persoa usuaria segundo as aplicacións, as 
especificacións dos receptores e as características da demanda enerxética que cumpra a 
satisfacer.

APS1.2 Determinar cuantitativamente as necesidades de enerxía eléctrica e establecer os seus 
parámetros básicos a partir do tipo de receptores.

APS1.3 Determinar cuantitativamente as necesidades de enerxía térmica establecendo os seus 
parámetros básicos, nomeadamente os rendementos medios estacionais anuais de 
equipamentos e instalacións, en función do seu estado de mantemento.

APS1.4 Determinar a variable de uso estacional, os tempos de utilización, as temperaturas de 
traballo e o factor de simultaneidade a partir de fontes de información recoñecidas e dos 
propios datos facilitados polo usuario.

APS1.5 Formalizar o diagnóstico das necesidades enerxéticas dun usuario determinando as 
posibilidades de subministración, os custos económicos globais e a amortización da 
instalación.

Determinar o potencial solar dunha zona e xustificar as posibilidades de 
aplicación da enerxía solar.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Obter os parámetros de radiación solar global, temperatura ambiente media diúrna e 
temperatura de auga fría da rede a partir de datos estatísticos oficiais ou suficientemente 
fiables recollidos en táboas.

APS2.2 Calcular indirectamente mediante correlación os datos de radiación, temperatura e outros 
para o cálculo do potencial solar dunha zona, cando a información requirida non a dan 
directamente as táboas nin as estatísticas oficiais dispoñibles.

APS2.3 Colaborar na aplicación de modelos para a determinación da radiación solar directa, difusa 
e global, utilizando os programas informáticos necesarios.

APS2.4 Medir e rexistrar datos solares mediante o emprego do piranómetro, pirheliómetro, 
datalogger, estacións automáticas e outros sistemas, nas condicións de calidade e 
seguridade requiridas.

APS2.5 Xustificar mediante informe o emprego da enerxía solar a partir da avaliación do potencial 
solar dispoñible.

Formalizar propostas de instalacións solares respondendo ás 
necesidades enerxéticas e aos intereses da clientela.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Realizar os cálculos necesarios no estudo para a elección dos compoñentes requiridos da 
instalación solar, utilizando a información técnica proporcionada por fabricantes de 
equipamentos solares e adecuándose ás necesidades da persoa usuaria.

APS3.2 Seleccionar os compoñentes da instalación a partir dos resultados de cálculo realizados.

APS3.3 Determinar o emprazamento idóneo, e o número e dimensionamento de captadores ou 
paneis, atendendo á construción en que haxa que colocalos, así como ás condicións de 
sombras, obstáculos e outros factores determinantes do aproveitamento da enerxía solar.

APS3.4 Estudar o impacto visual da instalación garantindo que sexa o mínimo posible en función 
dos intereses da persoa usuaria, dos requiridos normativos e das propias posibilidades de 
colocación.

APS3.5 Formalizar a proposta incorporando as características técnicas, os esquemas xerais, os 
bosquexos complementarios e as orientacións sobre cumprimento da normativa, posibles 
subvencións, amortización e vías de financiamento.
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Formalizar propostas de instalacións solares respondendo ás 
necesidades enerxéticas e aos intereses da clientela.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.6 Informar a persoa usuaria sobre as características técnicas, a normativa aplicable, a 
viabilidade económica, a esixencia de mantemento, a fiabilidade, a garantía de 
subministración e outros aspectos relacionados coa instalación solar.
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