
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.

Cualificación profesional. 

Eficiencia enerxética de edificios

Código.

ENA358_3

Nivel.

3

Cuestionario de autoavaliación 
para os traballadores e as traballadoras

Promover o uso eficiente da enerxía

Unidade de competencia. Nivel.

3UC1197_3

A persoa candidata O asesor ou a asesora

Sinatura: nome, apelidos e DNI Sinatura: nome, apelidos e DNI 

Cualificacións profesionais e títulos de formación profesional asociados á unidade de competencia.

Código.

                                                                  ,               de                          de  201

Título de formación profesional. Código. Nivel.
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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.

Determinar as especificacións de accións informativas, formativas e de 
divulgación sobre eficiencia enerxética, tendo en conta as necesidades 

das persoas destinatarias, considerando a normativa de prevención de 
riscos laborais e ambientais.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Identificar as necesidades de información que poden requirir os consumidores ou as 
organizacións respecto ao uso eficiente da enerxía e a auga, co fin de conseguir unha 
comunicación axustada ás persoas destinatarias. 

APS1.2 Identificar as necesidades de información ou de formación que poidan requirir as empresas, 
profesionais e outros axentes activos, respecto ao uso eficiente da enerxía e da auga, co fin 
de conseguir a mellor adaptación a cada caso.

APS1.3 Determinar os espazos físicos en que se vaia desenvolver a acción informativa ou 
formativa, así como os equipamentos e os recursos didácticos empregados a partir das 
condicións do contexto, do contido informativo e dos perfís das persoas destinatarias.

APS1.4 Especificar o correspondente plan de actuación da acción formativa ou informativa.

Colaborar na organización e no desenvolvemento das accións de 
información ou formación dirixidas a consumidores, organizacións e 

profesionais para promover o uso eficiente da enerxía de acordo cos 
obxectivos perseguidos, a metodoloxía definida e o orzamento 

establecido, considerando a normativa de prevención de riscos laborais 
e ambientais.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Preparar a xestión dos espazos e os recursos tecnolóxicos necesarios para desenvolver a 
actividade de divulgación, información ou formación, adaptando estes recursos aos 
obxectivos perseguidos.

APS2.2 Xestionar a información e a documentación requirida para desenvolver a actividade de 
divulgación, información ou formación, consonte as prescricións técnicas e os requisitos de 
calidade esixidos.

APS2.3 Seleccionar a metodoloxía e os recursos informativos e didácticos que se requiren tendo en 
conta os obxectivos, o contido da acción, o medio de comunicación e as persoas 
destinatarias.

APS2.4 Difundir as estratexias e as técnicas xerais para lograr unha maior eficiencia enerxética nas 
instalacións de edificios a pequenos grupos de consumidores, respondendo ás preguntas e 
fomentando hábitos que racionalicen o consumo de enerxía e de auga.

APS2.5 Informar e/ou formar sobre estratexias e técnicas especializadas para lograr unha maior 
eficiencia enerxética nas instalacións de edificios a profesionais especialistas, respondendo 
ás preguntas de índole xeral e técnica, de xeito obxectivo e detallado.

Colaborar na avaliación das accións divulgativas sobre eficiencia 
enerxética, utilizando as técnicas e os instrumentos precisos para 

determinar a idoneidade destas en función dos obxectivos e dos 
resultados previstos, considerando a normativa de prevención de riscos 

laborais e ambientais.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Deseñar o plan de avaliación da acción de tipo divulgativo, informativo ou formativo, de 
xeito que poidan obterse os datos máis salientables para a mellora de futuras accións.

APS3.2 Aplicar os instrumentos para avaliar a acción informativa e formativa consonte criterios de 
adaptación aos obxectivos do plan de eficiencia, ao contexto e ás persoas destinatarias.

APS3.3 Formalizar os resultados e as conclusións da avaliación nun documento escrito, e propor as 
melloras oportunas.

Páxina 2 de 2UC1197_3  Promover o uso eficiente da enerxía

Versión 11/01/2012


