
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. 

Análise química

Código.

QUI117_3

Nivel.

3

Cuestionario de autoavaliación 
para os traballadores e as traballadoras

Organizar e xestionar a actividade do laboratorio 
aplicando os procedementos e as normas específicas

Unidade de competencia. Nivel.

3UC0052_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.

Laboratorio de análise e de control de calidade SQUI01 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.

Planificar o traballo no laboratorio e arquivar os documentos xerados 
seguindo os sistemas de calidade establecidos.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Organizar o traballo diario de laboratorio en función dos obxectivos fixados.

APS1.2 Efectuar análises no laboratorio respectando prazos e os procedementos establecidos.

APS1.3 Asignar tarefas e responsabilidades a persoas de acordo coas súas competencias 
demostradas.

APS1.4 Controlar que as tarefas asignadas se realicen en tempo e forma consonte a planificación.

APS1.5 Axustar a implantación de instrucións e procedementos asociados a certificacións.

APS1.6 Actualizar documentos e rexistros ás últimas revisións.

APS1.7 Arquivar documentos e rexistros no lugar previsto para iso.

APS1.8 Comunicar coa clientela interna e externa cumprindo as normas establecidas.

Informar e formar o persoal ao seu cargo no laboratorio, sobre as 
materias relacionadas coa súa actividade e coa elaboración das 

instrucións de traballo.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Definir o plan de formación do persoal de laboratorio sobre as materias correspondentes á 
actividade desenvolvida.

APS2.2 Aplicar o plan de formación do persoal de laboratorio sobre as materias correspondentes á 
actividade desenvolvida.

APS2.3 Elaborar instrucións escritas sobre as materias correspondentes á actividade.

APS2.4 Comprobar instrucións escritas sobre as materias correspondentes á actividade que se vaia 
desenvolver.

APS2.5 Comprobar a actualización das instrucións de traballo sobre as materias correspondentes á 
actividade que se vaia desenvolver.

APS2.6 Actualizar as instrucións de traballo sobre as materias correspondentes á actividade que se 
vaia desenvolver.

APS2.7 Asegurar a dispoñibilidade das instrucións de traballo sobre as materias correspondentes á 
actividade que se vaia desenvolver.

APS2.8 Asegurar a conformidade das instrucións de traballo de acordo coas boas prácticas de 
laboratorio.

APS2.9 Definir as responsabilidades do persoal de laboratorio sobre as materias correspondentes á 
actividade desenvolvida.

APS2.10 Especificar o acceso á documentación sobre as materias correspondentes á actividade 
desenvolvida.

Xestionar os recursos materiais do laboratorio controlando as 
existencias e cumprindo as normas adoptadas polo laboratorio, 

empregando ferramentas informáticas.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Organizar os produtos e os materiais atendendo a criterios de seguridade e compatibilidade 
de substancias.

APS3.2 Actualizar os inventarios coa periodicidade fixada.

APS3.3 Controlar o consumo dos produtos e dos materiais en función do previsto, revisando os 
consumos segundo procedementos.

APS3.4 Solicitar a reposición de produtos e materiais cando se alcancen as existencias mínimas 
establecidas.

APS3.5 Xestionar economicamente o laboratorio tendo en conta criterios de eficiencia e 
rendibilidade.
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Xestionar os recursos materiais do laboratorio controlando as 
existencias e cumprindo as normas adoptadas polo laboratorio, 

empregando ferramentas informáticas.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.6 Utilizar ferramentas informáticas na xestión do laboratorio segundo o desenvolvemento da 
xestión, empregando os programas seleccionados.

APS3.7 Comprobar o cumprimento das normas adoptadas nas actividades do laboratorio.

APS3.8 Manter preventivamente os aparellos e os medios auxiliares segundo os procedementos 
establecidos.

Controlar e verificar o cumprimento das normas de seguridade e saúde 
no traballo en todas as actividades do laboratorio.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Manipular produtos perigosos cumprindo as normas recollidas nas fichas de seguridade.

APS4.2 Controlar os puntos críticos na posta en marcha dos equipamentos e das instalacións 
auxiliares, e nos ensaios, segundo os procedementos establecidos.

APS4.3 Manter os instrumentos e os equipamentos cumprindo as normas de seguridade e hixiene.

APS4.4 Usar os instrumentos e os equipamentos seguindo as súas instrucións e cumprindo as 
normas de seguridade e hixiene.

APS4.5 Recoller en instrucións os aspectos relacionados con orde, a limpeza e a manipulación de 
materias e equipamentos, cumprindo as normas de seguridade e hixiene.

APS4.6 Verificar o cumprimento por parte do persoal das normas de seguridade e hixiene das 
instrucións sobre aspectos relacionados coa orde, a limpeza, a manipulación de materias e 
equipamentos, e o uso dos EPI.

APS4.7 Verificar o funcionamento dos dispositivos de protección e detección de riscos coa 
frecuencia prevista e conforme as instrucións de uso.

APS4.8 Verificar as condicións ambientais da área de traballo que estean dentro do rango admisible 
segundo as normas de seguridade, hixiene industrial, ergonomía e psicosocioloxía aplicada.

Controlar e verificar o cumprimento da normativa ambiental para todas 
as actividades do laboratorio e responder en situacións de emerxencia.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Asegurar a dispoñibilidade das normas e as medidas de protección ambiental cumprindo as 
normas ambientais aplicables para todas as actividades do laboratorio.

APS5.2 Programar actividades formativas sobre medidas de protección ambiental que melloren o 
seu cumprimento.

APS5.3 Prever as accións necesarias en situacións de emerxencia que garantan unha actuación 
eficiente e segura.

APS5.4 Actualizar a caixa de urxencias do laboratorio periodicamente.

APS5.5 Comprobar que o material da caixa de urxencias permita actuar axeitadamente en caso de 
accidente, coa periodicidade fixada.

APS5.6 Actualizar o material de emerxencias e as instrucións de uso coa periodicidade fixada.

APS5.7 Asegurar a dispoñibilidade do material de emerxencias e as instrucións de uso, cumprindo 
as normas de actuación en caso de emerxencia.

APS5.8 Adestrar o persoal para situacións de emerxencia en simulacións específicas, de acordo co 
plan de emerxencia.
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