
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

Aplicar técnicas instrumentais para a análise química, 
avaliar os resultados e informar deles

Unidade de competencia. Nivel.

3UC0342_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.

Seleccionar o método de traballo e a técnica analítica instrumental 
axeitada á solicitude da análise e a substancia obxecto de ensaio, 

dentro dos métodos de análise dispoñibles, acotando tempos e 
recursos en función da información dispoñible.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Determinar os parámetros analíticos, atendendo á finalidade da análise.

APS1.2 Consultar a información axeitada, dependendo da substancia química que cumpra analizar.

APS1.3 Seleccionar métodos e técnicas instrumentais segundo a substancia química que cumpra 
analizar.

APS1.4 Definir o método e a técnica instrumental, tendo en conta as esixencias requiridas para a 
análise.

APS1.5 Establecer os tempos necesarios para a análise da mostra e para cada unha das súas 
etapas, atendendo ao método aplicado, á natureza e á estabilidade do analito.

APS1.6 Definir todos os recursos necesarios para a análise, coa planificación axeitada.

APS1.7 Rexistrar todos os recursos necesarios para a análise, coa expresión científica apropiada.

APS1.8 Solicitar todos os recursos necesarios para as análises, coa antelación axeitada.

APS1.9 Elaborar as instrucións necesarias para realizar a análise, baseándose nas BPL e nos 
regulamentos aplicables, e indicando de onde provén a información para a súa elaboración.

Preparar reactivos e mostras para as determinacións analíticas, segundo 
a técnica instrumental seleccionada e atendendo ao tipo de material 

necesario.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Seleccionar os materiais necesarios para a análise, dependendo dos requisitos do método 
analítico e da técnica instrumental.

APS2.2 Preparar os materiais que serán utilizados nas análises, dependendo dos requisitos do 
método analítico e da técnica instrumental.

APS2.3 Preparar os reactivos nas concentracións precisas, seguindo as normas de seguridade e as 
cantidades e as calidades necesarias.

APS2.4 Determinar os factores necesarios para o cálculo dos resultados, realizando as necesarias 
dilucións.

APS2.5 Envasar os reactivos, asegurando que se cumpran as condicións de conservación e 
caducidade establecidas propias de cada reactivo.

APS2.6 Codificar os reactivos, asegurando que se cumpran as condicións de conservación e 
caducidade establecidas propias de cada reactivo.

APS2.7 Etiquetar os reactivos, asegurando que se cumpran as condicións de conservación e 
caducidade establecidas propias de cada reactivo.

APS2.8 Someter a tratamento as mostras e os brancos correspondentes, para previr as posibles 
interferencias ou reducir a influencia destas.

APS2.9 Acondicionar as mostras e as alícuotas, tomando as alícuotas necesarias para garantir o 
número de réplicas analíticas, e gardando unha delas como testemuño.

APS2.10 Gardar unha alícuota como testemuño nas condicións requiridas.

Verificar, axustar e calibrar os equipamentos e os instrumentos segundo 
o tipo de análise e a precisión requirida acorde ao método analítico 

seleccionado, conforme as BPL e os regulamentos aplicables.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Seleccionar equipamentos e instrumentos, identificando o fundamento fisicoquímico do 
método analítico.

APS3.2 Controlar e axustar a precisión, a sensibilidade e os límites de detección dos equipamentos 
e dos instrumentos, adecuándoos para a análise que se realice.
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Verificar, axustar e calibrar os equipamentos e os instrumentos segundo 
o tipo de análise e a precisión requirida acorde ao método analítico 

seleccionado, conforme as BPL e os regulamentos aplicables.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.3 Comprobar a estabilización dos instrumentos de análise e o axuste dos dispositivos de 
medida, previamente á realización da análise.

APS3.4 Comprobar a colocación dos equipamentos, dependendo do tipo de equipamento e da 
técnica analítica.

APS3.5 Examinar os equipamentos utilizados nas análises, seguindo procedementos normalizados 
de traballo, que aseguren o tratamento periódico e a fiabilidade das medicións.

APS3.6 Limpar os equipamentos utilizados nas análises, seguindo procedementos normalizados de 
traballo, que aseguren o tratamento periódico e a fiabilidade das medicións.

APS3.7 Calibrar os aparellos de análise, seguindo procedementos normalizados de traballo, que 
aseguren o tratamento periódico e a fiabilidade das medicións.

APS3.8 Elixir os parámetros para identificar na calibraxe, baseándose no tipo de mostra e análise.

APS3.9 Verificar o equipamento de medición, utilizando patróns e dependendo dos requisitos da 
análise.

APS3.10 Axustar e calibrar o equipamento de medición, utilizando patróns e dependendo dos 
requisitos da análise.

Realizar análises instrumentais para a identificación e/ou cuantificación 
do analito estudado, segundo o manual de procedemento, desde a 

inserción da mostra ata a lectura do valor.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Introducir a mostra no equipamento de xeito preciso co fin de evitar erros nas medidas.

APS4.2 Facer a lectura do instrumento de medida, utilizando a escala axeitada e realizando a 
cantidade de mostras necesarias para determinar as desviacións existentes.

APS4.3 Obter o principio lineal de relación entre as variables medibles e as que están por 
determinar na análise, mediante un procedemento trasladable a un gráfico.

APS4.4 Comprobar que as lecturas estean nos rangos determinados, preparando, de ser necesario, 
as mostras máis diluídas ou patróns con distinto rango de concentración, cando non entren 
dentro do rango axeitado.

APS4.5 Estudar as discrepancias entre as lecturas e investigar a súa orixe.

APS4.6 Arranxar os erros e investigar a súa orixe.

APS4.7 Identificar o analito, tendo en conta as probas en branco e os falsos positivos e negativos.

APS4.8 Validar resultados, tendo en conta as probas en branco e os falsos positivos e negativos.

APS4.9 Obter a cuantificación dos analitos, utilizando patróns de referencia.

APS4.10 Tratar e/ou eliminar os residuos xerados, con posterioridade á realización da análise 
segundo os procedementos establecidos nos protocolos, evitando os riscos persoais e a 
contaminación ambiental.

Elaborar informes e avaliar resultados, utilizando para iso os manuais de 
procedemento.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Rexistrar os datos obtidos nos soportes axeitados.

APS5.2 Calcular os datos obtidos nas unidades apropiadas.

APS5.3 Expresar os datos necesarios nos informes analíticos, para o cálculo das incertezas.

APS5.4 Comprobar os datos, baseándose nos criterios sinalados no manual de procedemento.

APS5.5 Aceptar ou rexeitar os resultados analíticos, baseándose nos criterios sinalados no manual 
de procedemento.

APS5.6 Redactar o informe técnico coa maior claridade, axustado ás especificacións da clientela e 
ás boas prácticas do laboratorio, e que indique que a análise cumpra os requisitos de boas 
prácticas de laboratorio.

APS5.7 Cubrir a documentación referente ao tratamento de residuos nos soportes previstos, e 
conservar a documentación o tempo que determine o manual de procedemento do 
laboratorio.

APS5.8 Rexistrar os documentos referentes ao tratamento de residuos nos soportes previstos, e 
conservar a documentación o tempo que determine o manual de procedemento do 
laboratorio.

APS5.9 Conservar e actualizar todos os rexistros e documentos, segundo os protocolos 
establecidos.
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