
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.
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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.

Programar as analíticas que cumpra realizar, definindo os métodos para 
aproveitar convenientemente tempo e recursos, e asegurando a 

rastrexabilidade dos resultados.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Definir os analitos ou as propiedades químicas que cumpra determinar, tendo en conta o 
tipo de mostra e as esixencias analíticas.

APS1.2 Seleccionar os métodos analíticos segundo os analitos, a matriz en que se atope e a 
finalidade do control analítico correcto.

APS1.3 Establecer os tempos requiridos para cada etapa analítica e para a análise total de cada 
mostra, segundo o método que se vaia aplicar, a natureza e a estabilidade dos analitos.

APS1.4 Definir os recursos necesarios: material de laboratorio, produtos químicos, reactivos, 
disolucións patrón, materiais de referencia, etc., previamente ás análises.

APS1.5 Rexistrar os recursos necesarios na forma establecida.

APS1.6 Prever os recursos necesarios coa antelación axeitada, segundo o establecido.

APS1.7 Preparar as instrucións escritas concretas para a realización das análises incorporando as 
boas prácticas de laboratorio e indicando as fontes utilizadas para a súa elaboración.

Preparar en tempo e forma adecuados os reactivos, as mostras e os 
equipamentos necesarios para as análises programadas, nas condicións 

establecidas nos protocolos.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Seleccionar os reactivos, as mostras e os equipamentos necesarios para as análises 
cumprindo as esixencias establecidas no método analítico de aplicación.

APS2.2 Abastecerse dos reactivos, as mostras e os equipamentos necesarios para as análises 
cumprindo as esixencias establecidas no método analítico de aplicación.

APS2.3 Preparar os reactivos e os patróns de referencia nas concentracións axeitadas tendo en 
conta as calidades e as cantidades requiridas para a análise, cumprindo as normas de 
seguridade establecidas.

APS2.4 Envasar os reactivos preparados considerando as súas condicións de conservación.

APS2.5 Codificar e etiquetar os reactivos considerando as súas condicións de conservación.

APS2.6 Examinar os equipamentos e os aparellos necesarios para as análises seguindo 
procedementos normalizados de traballo.

APS2.7 Limpar os equipamentos e os aparellos necesarios para as análises seguindo 
procedementos normalizados de traballo.

APS2.8 Calibrar periodicamente os equipamentos e os aparellos necesarios para as análises, 
seguindo procedementos normalizados de traballo e asegurando a fiabilidade das 
medicións.

APS2.9 Rexistrar os datos de calibraxe e mantemento dos equipamentos e dos aparellos, usando 
os rexistros establecidos segundo as BPL.

APS2.10 Establecer a manipulación, a toma de mostras e o almacenamento desta, seguindo as BPL, 
evitando a contaminación ou a mestura, e co maior grao posible de homoxeneidade e 
estabilidade.

APS2.11 Acondicionar a mostra para previr as posibles interferencias ou reducir a súa influencia, 
realizando as operacións necesarias de preparación para a análise.

APS2.12 Tomar o número de alícuotas necesario garantindo o número de réplicas necesario, e 
gardar unha alícuota como testemuño, garantindo o número de réplicas analíticas 
necesario.

Realizar análises químicas que permitan determinar os parámetros 
requiridos, seguindo as boas prácticas de laboratorio.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4
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Realizar análises químicas que permitan determinar os parámetros 
requiridos, seguindo as boas prácticas de laboratorio.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Realizar as operacións básicas necesarias no proceso analítico sobre a mostra xa 
acondicionada.

APS3.2 Efectuar ensaios directos, reaccións específicas e probas de inspección para determinar a 
presenza de analitos inorgánicos e orgánicos segundo o establecido nos procedementos 
normalizados de traballo (PNT).

APS3.3 Cuantificar os analitos inorgánicos e orgánicos usando métodos de análise gravimétrica e 
volumétrica.

APS3.4 Realizar as análises cualitativas e cuantitativas seguindo procedementos escritos 
rexistrados nos protocolos e conforme as BPL.

APS3.5 Rexistrar os datos xerados durante a elaboración da análise inmediatamente usando unha 
forma directa, exacta e lexible, e achegar a data e a sinatura.

APS3.6 Contrastar as determinacións analíticas fronte a un material de referencia, comprobando a 
rastrexabilidade.

APS3.7 Tratar e/ou eliminar con posterioridade á realización da análise os residuos 
xerados,seguindo o método establecido e garantindo a seguridade persoal e ambiental.

Elaborar os informes correspondentes das análises realizadas, segundo 
os criterios normalizados nos protocolos, para a súa transmisión ou o 

seu rexistro.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Rexistrar os datos obtidos da análise e realizar os cálculos nas unidades axeitadas, usando 
os soportes previstos.

APS4.2 Expresar os datos necesarios para o cálculo das incertezas, completando con iso os 
informes analíticos.

APS4.3 Aceptar ou rexeitar os resultados analíticos seguindo os criterios establecidos nos manuais.

APS4.4 Incluír un sistema de comprobación de datos (por exemplo, táboas Excel validadas) 
seguindo os criterios establecidos nos manuais.

APS4.5 Redactar o informe técnico seguindo as especificacións definidas polo cliente, indicando 
que cumpre os principios de boas prácticas de laboratorio.

APS4.6 Cubrir os documentos relativos ao tratamento de residuos usando os soportes establecidos.

APS4.7 Rexistrar os documentos relativos ao tratamento de residuos, usando os soportes 
establecidos.

APS4.8 Conservar os documentos o tempo que o laboratorio considere oportuno.
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