
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 o plan de mostraxe e realizar a toma de 
mostras

Unidade de competencia. Nivel.

3UC0053_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.

Deseñar un plan de mostraxe de acordo cos requisitos de control de 
proceso ou de calidade dos produtos, garantindo a representatividade.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Definir as especificacións das análises solicitadas nas substancias, nos materiais ou nos 
produtos que se vaian ensaiar de forma correcta.

APS1.2 Establecer o momento e a frecuencia da mostraxe para a realización da toma de mostras, 
seguindo os criterios axeitados.

APS1.3 Identificar o lugar preciso da mostraxe utilizando diagramas ou outros medios equivalentes.

APS1.4 Fixar cada procedemento de mostraxe atendendo á representatividade, segundo métodos 
estatísticos.

APS1.5 Definir a toma da mostra, cumprindo o protocolo.

APS1.6 Definir o transporte da mostra, segundo o protocolo.

APS1.7 Definir a conservación da mostra, segundo o protocolo.

APS1.8 Definir a custodia da mostra, segundo o protocolo.

APS1.9 Fixar os procedementos para tratar as mostras non utilizadas ou os restos destas, antes da 
súa eliminación, nas condicións axeitadas.

APS1.10 Rexistrar a documentación consultada aplicable á mostraxe utilizando o soporte axeitado.

Seleccionar o método de mostraxe máis axeitado en función do tipo de 
mostra, considerando os fins analíticos.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Avaliar os condicionantes das mostras (cantidades mínimas, inestables ou outros 
condicionantes como ensaios "in situ") considerando os fins analíticos.

APS2.2 Comprobar que os métodos de mostraxe estean validados, utilizando criterios contrastados.

APS2.3 Seleccionar o método de mostraxe máis axeitado utilizando criterios contrastados e 
comprobando que estea validado.

APS2.4 Definir os factores da mostraxe que inflúen na validación dos resultados, utilizando os 
manuais correspondentes.

APS2.5 Consultar a documentación aplicable ao método seleccionado, utilizando os manuais 
correspondentes.

Obter e codificar mostras para as determinacións analíticas empregando 
o material axeitado, seguindo os protocolos establecidos e preservando 

a súa rastrexabilidade.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Preparar as follas de rexistro, etiquetas e outros materiais necesarios para a identificación 
da mostra.

APS3.2 Preparar os equipamentos e os materiais necesarios para a mostraxe, comprobando que 
sexan os axeitados.

APS3.3 Preparar as condicións establecidas no procedemento de mostraxe utilizando o 
instrumental e as condicións axeitadas.

APS3.4 Tomar as mostras a partir das substancias, os materiais ou os produtos, utilizando criterios 
establecidos.

APS3.5 Identificar convenientemente as mostras, preservando a súa rastrexabilidade.

APS3.6 Transportar convenientemente as mostras, preservando a súa rastrexabilidade.

APS3.7 Conservar convenientemente as mostras, preservando a súa rastrexabilidade.

APS3.8 Tomar as precaucións necesarias entre mostras de diferentes materiais, para evitar 
contaminacións cruzadas.

APS3.9 Pechar os contedores que se abren para a obtención da mostra, procedendo de xeito 
adecuado.
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Obter e codificar mostras para as determinacións analíticas empregando 
o material axeitado, seguindo os protocolos establecidos e preservando 

a súa rastrexabilidade.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.10 Identificar nos contedores que xa se levou a cabo a mostraxe, procedendo de xeito 
adecuado.

Preparar a documentación e os rexistros do proceso de mostraxe, 
asegurando o total cumprimento dos protocolos.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Extraer a información do plan, procedemento e instrucións de toma de mostras no lugar 
onde se efectúe a mostraxe.

APS4.2 Documentar o procedemento de mostraxe cubrindo os seus rexistros correspondentes.

APS4.3 Elaborar instrucións para a identificación e a manipulación de mostras e equipamentos, 
escribindo os protocolos axeitados.

APS4.4 Identificar os factores que afecten a incerteza, rexistrándoos en cada mostraxe.

APS4.5 Rexistrar a identidade do persoal responsable da mostraxe e o acceso aos datos deste, 
para ser comprobados posteriormente de xeito pertinente.

APS4.6 Comprobar os rexistros de mostraxe asegurando que sexan evidencias suficientes, 
segundo os requisitos do protocolo para superar unha auditoría.
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