
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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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.

Identificar as características de prendas, calzado e marroquinaría en 
téxtil e/ou pel, considerando a súa estrutura, a calidade, a estética e a 

evolución, segundo as tendencias de moda, así como os procesos 
básicos de fabricación implicados.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Identificar as características dos artigos de vestir e accesorios, analizando a evolución das 
tendencias ou dos estilos de moda recollidos en fichas técnicas.

APS1.2 Identificar visualmente as características de estrutura, estética, calidade e funcionalidade 
dos artigos de vestir e accesorios implicados.

APS1.3 Identificar as características básicas os procesos produtivos requiridos e das materias que 
interveñen en artigos de confección, calzado e marroquinaría.

APS1.4 Identificar os factores de calidade e custo que inflúen na viabilidade de fabricación de 
artigos de confección, calzado e marroquinaría, a partir de ficha técnica.

Obter as características das materias e produtos téxtiles utilizados na 
fabricación de produtos de confección, calzado e marroquinaría, así 

como os procesos básicos empregados para a súa obtención.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Identificar materias e produtos téxtiles por comparación con mostras de referencia e formas 
de presentación.

APS2.2 Identificar as características técnicas das materias téxtiles, considerando a súa orixe, 
composición e formas de presentación.

APS2.3 Identificar as características dos procesos básicos de fabricación de fíos e tecidos polas 
súas especificacións técnicas.

APS2.4 Comprobar as características de fibras, fíos e tecidos analizando mostras destes e 
detectando defectos, seguindo os procedementos previstos.

APS2.5 Rexistrar en fichas técnicas os datos resultantes da observación das mostras de fibras, fíos 
e tecidos.

Seleccionar peles e coiros pola súa orixe, clasificando e identificando as 
súas calidades e posibles defectos para a súa utilización na fabricación 

de artigos ou uso industrial, segundo ficha técnica.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Identificar a orixe e as características dos tipos de peles e coiros, por comparación con 
mostras de referencia e formas de presentación.

APS3.2 Identificar polo seu aspecto as características conferidas ás peles nos procesos básicos de 
tratamentos e acabamentos recollidas en ficha técnica.

APS3.3 Comprobar as características das peles e dos coiros analizando mostras e localizando 
posibles defectos nelas, e rexistrar os resultados obtidos seguindo os procedementos 
previstos.

APS3.4 Identificar as características de acabamento de peles e coiros adquiridas no seu proceso de 
transformación, especificadas en fichas técnicas.

APS3.5 Clasificar as peles e os coiros pola súa forma de presentación (simboloxía, terminoloxía e 
unidades específicas), seguindo os procedementos previstos.

APS3.6 Agrupar peles compondo lotes segundo características (dimensións, grosor e partidas) para 
o seu uso na fabricación de artigos, segundo ficha técnica.

APS3.7 Detectar nas peles os posibles defectos producidos na súa orixe, fallos naturais e/ou de 
procesos de produción, segundo criterios de selección.

APS3.8 Comprobar as constantes de humidade e temperatura ambiente requiridas para a 
conservación de peles e coiros, así como a súa exposición á luz e a ventilación do local, 
actuando segundo procedementos previstos.
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Obter as características dos procedementos de fabricación de produtos 
de confección, calzado e marroquinaría en téxtil e/ou pel, así como a 

secuencia das operacións requiridas, utilizando a ficha técnica de 
fabricación.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Obter a información das características do produto en relación co proceso produtivo 
previsto en ficha técnica.

APS4.2 Seleccionar máquinas, utensilios e ferramentas requiridos polos procedementos 
establecidos na ficha técnica de fabricación.

APS4.3 Seleccionar os materiais requiridos polo produto que se vaia obter, segundo as 
especificacións da ficha técnica de fabricación.

APS4.4 Establecer a secuencia das operacións requiridas nas fases do proceso de confección, 
calzado ou marroquinaría, empregando a ficha técnica de fabricación.

Obter as características dos procesos básicos de tratamentos, aprestos 
e acabamentos que reciben as materias e os produtos téxtiles, en 

relación coas calidades que lle confiren, segundo fichas técnicas.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Relacionar as características das materias primas cos tratamentos que recibiran, segundo 
especificacións da ficha técnica.

APS5.2 Comprobar que as características dos procesos básicos de tratamentos, aprestos e 
acabamentos que reciben as materias e os produtos téxtiles coincidan coas especificadas 
na ficha técnica.

APS5.3 Rexistrar en ficha técnica os resultados e as características finais do produto acabado.

APS5.4 Comprobar as constantes de humidade e temperatura ambiente requiridas para a 
conservación dos produtos téxtiles, así como a súa exposición á luz e ventilación do local, 
actuando segundo procedementos previstos.
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