
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. 

Ensamblaxe de materiais

Código.
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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 a partir das fichas técnicas específicas do proceso 
industrial de ensamblaxe de pezas de peles e coiros.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Obter a información requirida para a planificación do proceso produtivo (preparación de 
compoñentes, tipo de unión, etc.) da ensamblaxe de pezas de peles e coiros previsto nas 
fichas técnicas de deseño e produción.

APS1.2 Seleccionar máquinas, utensilios e ferramentas segundo o proceso previsto na ficha técnica 
de produción.

APS1.3 Seleccionar os materiais (peles, forros, entreforros, etc.) e os accesorios requiridos 
(fornituras, cremalleiras, broches, etc.), indicados na ficha técnica de produción.

APS1.4 Organizar o posto de traballo segundo procesos requiridos na ficha técnica de produción.

APS1.5 Comprobar que os materiais, os accesorios, os utensilios, as máquinas e/ou os 
equipamentos seleccionados sexan os necesarios para o proceso previsto na ficha técnica 
de produción.

Pór a punto as máquinas para os procesos de preparación e ensamblaxe 
ou aparaxe de pezas de peles ou coiros, segundo ficha técnica de 

produción, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e 
ambientais aplicables.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Preparar as máquinas necesarias de preparación á ensamblaxe (dividir, rebaixar, moldear, 
dobrar, picar, etc.) ou a aparaxe (coser e pegar), regulando os seus elementos operadores, 
segundo a ficha técnica de produción.

APS2.2 Reaxustar parámetros das máquinas de preparación e ensamblaxe, segundo resultados 
das operacións de proba, requisitos do proceso e criterios da empresa.

APS2.3 Comprobar que os parámetros das máquinas preparadas se manteñan dentro dos valores 
prefixados respecto das tolerancias e das calidades previstas en ficha técnica de produción.

Efectuar as operacións de preparación, ensamblaxe ou aparaxe de 
compoñentes, controlando o funcionamento dos medios de produción e 

fluxo de materiais para a produción de artigos en pel ou coiro, coa 
calidade prevista en ficha técnica, cumprindo as normas de prevención 

de riscos laborais e ambientais aplicables.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Preparar as pezas de pel ou coiro que compoñen o artigo, utilizando as máquinas e as 
ferramentas requiridas para o rebaixamento, a división, o gravado, o picado, etc., segundo 
os tipos de compoñentes e as especificacións das fichas técnicas de deseño e produción.

APS3.2 Executar as operacións de encolamento, encintamento e dobra de compoñentes de pel 
utilizando as máquinas e as ferramentas requiridas, seguindo as especificacións da ficha 
técnica de produción.

APS3.3 Moldear as pezas que o requiran utilizando as máquinas e as ferramentas necesarias, 
segundo especificacións da ficha técnica de produción.

APS3.4 Preparar as pezas (forros, entreforros, etc.) requiridas na ensamblaxe segundo as fichas 
técnicas de deseño e produción.

APS3.5 Executar as operacións de pegado-cosedura (adorno ou unión) das pezas do artigo ou 
compoñentes, utilizando as máquinas e as ferramentas requiridas, segundo especificacións 
das fichas técnicas de deseño e produción.

APS3.6 Aplicar as fornituras (elementos ornamentais, cremalleiras, broches, botóns, etc.) e, de ser 
o caso, etiquetas (identificación empresa de comercialización, composición e identificación) 
na posición sinalada no compoñente ou artigo, aplicando as técnicas específicas nas fichas 
técnicas de deseño e produción.

APS3.7 Aplicar controis de calidade intermedios, establecidos nos intervalos previstos segundo plan 
de produción.
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Efectuar as operacións de preparación, ensamblaxe ou aparaxe de 
compoñentes, controlando o funcionamento dos medios de produción e 

fluxo de materiais para a produción de artigos en pel ou coiro, coa 
calidade prevista en ficha técnica, cumprindo as normas de prevención 

de riscos laborais e ambientais aplicables.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.8 Comprobar que os artigos ou compoñentes de pel ensamblados cumpran as tolerancias e 
os niveis de calidade especificados en ficha técnica e na normativa da empresa.

APS3.9 Clasificar os artigos ou compoñentes aparados de pel revisados (modelo, pares, talle ou 
número, etc.), agrupándoos por niveis de calidade segundo especificacións da ficha técnica 
de produción e normativa da empresa.

APS3.10 Detectar os posibles os defectos de calidade e arranxar as correccións oportunas dentro 
dos límites de responsabilidade asignada.

APS3.11 Transmitirlle ao responsable superior informe de defectos de calidade detectados na 
ensamblaxe, que superen o seu nivel de competencia, seguindo os procedementos da 
empresa.

Efectuar operacións de mantemento de primeiro nivel das máquinas e 
dos equipamentos utilizados nos procesos de preparación e 

ensamblaxe de pezas de peles e coiros, cumprindo as normas de 
prevención de riscos laborais e ambientais aplicables.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Comprobar o funcionamento das máquinas de preparación e ensamblaxe, e as súas 
variables (velocidade, forza, presión, etc.), segundo documentación técnica e instrucións da 
empresa.

APS4.2 Detectar os posibles elementos especificados como de primeiro nivel, gastados ou 
deteriorados, e as anomalías de funcionamento que se observen nas máquinas de 
preparación e ensamblaxe de pezas de pel e coiro, nas operacións de mantemento 
preventivo ou correctivo.

APS4.3 Substituír as pezas ou os elementos especificados como de primeiro nivel, avariados ou 
defectuosos, nos equipamentos e máquinas, restablecendo o normal funcionamento destas.

APS4.4 Cubrir a documentación referida ao mantemento de primeiro nivel realizado, para o historial 
de incidencias.

APS4.5 Transmitirlle ao persoal responsable informe de anomalías detectadas e necesidades de 
mantemento que superen o seu nivel de competencia.

Cubrir a documentación técnica referente ao proceso, aos resultados e á 
calidade do produto, co fin de contribuír aos plans de produción e 

xestión da calidade da empresa.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Cubrir a documentación técnica especifica, contribuíndo ao fluxo de información e ao 
mantemento da programación de produción.

APS5.2 Anotar incidencias e non conformidades, achegando criterios de mellora nos procesos e 
produtos obtidos.

APS5.3 Rexistrar a información no formato requirido para o seu emprego nos procedementos da 
mellora continua da calidade do proceso e do produto.
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