
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. 

Elaboración de viños e licores

Código.

INA174_2

Nivel.

2

Cuestionario de autoavaliación 
para os traballadores e as traballadoras

Controlar as fermentacións e o acabamento dos viños

Unidade de competencia. Nivel.

2UC0549_2

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.

Aceites de oliva e viños MINA02 Grao medio
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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.

Organizar o posto de traballo de obtención de mostos, fermentación e 
estabilización de viños ou sidras, cumprindo as normas en materia de 

prevención de riscos e de conservación do ambiente.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Obter a información requirida sobre os produtos e a planificación das operacións de 
obtención de mostos, fermentación e estabilización de viños, prevista nas fichas técnicas de 
produción.

APS1.2 Acondicionar o posto de traballo segundo os procedementos requiridos na ficha técnica de 
produción, de xeito que as condicións hixiénico-sanitarias das instalacións (lagar e zona de 
depósitos de fermentación) e da maquinaria (depósitos, prensas, escorredores, 
equipamentos de frío, etc.) se manteñan de acordo cos requisitos que establecen as 
instrucións de traballo e na normativa.

APS1.3 Seleccionar os materiais (uvas, mazás e aditivos) que se vaian utilizar, a partir das fichas 
técnicas de produción.

APS1.4 Seleccionar os equipamentos de obtención de mostos (esmagamento, maceración-
sangrado, escorredura estática e mecánica, prensaxe e clarificación), comprobando que 
reúnan as condicións, segundo o establecido no manual de procedemento, en función das 
características da materia prima (uva ou mazá) e do produto que cumpra obter.

APS1.5 Seleccionar os depósitos e os equipamentos auxiliares utilizados na obtención de mostos, 
comprobando que reúnan as condicións (limpeza, capacidade, tipo de material, etc.) 
establecidas no manual de procedemento, en función das materias primas (uva ou mazá) e 
o tipo de mosto que cumpra obter, así como as condicións de operación, seguindo as 
pautas marcadas nos manuais específicos.

APS1.6 Controlar a aplicación dos programas de limpeza e desinfección establecidos nas 
instalacións, efectuadas por métodos manuais ou automáticos (equipamentos CIP), tendo 
en conta os puntos críticos do proceso e as súas causas, seguindo as instrucións de 
traballo e respectando as normas en materia de prevención de riscos e de conservación do 
ambiente.

Preparar as máquinas e os equipamentos para obtención de mostos, 
fermentación e estabilización de viños e sidras, segundo a 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 Acondicionar as máquinas e os equipamentos requiridos na obtención de mostos, 
fermentación e estabilización de viños (escorredores, prensas, bombas de trasfega, etc.), 
regulando os seus elementos operadores, de ser o caso, e cargando programa, segundo a 
ficha técnica de produción.

APS2.2 Preparar os elementos de control requiridos (paneis de control, etc.), logo do seu axuste, 
seguindo procedementos da ficha técnica.

APS2.3 Reaxustar parámetros das máquinas e dos equipamentos, segundo os resultados das 
operacións de proba, os requisitos do proceso e os criterios da empresa.

APS2.4 Utilizar ferramentas, utensilios e aparellos de medición de parámetros e axustes necesarios 
para a preparación das máquinas e dos equipamentos, segundo a ficha técnica de 
produción.

Efectuar as operacións de mantemento de primeiro nivel das máquinas e 
dos equipamentos utilizados na obtención de mostos, fermentación e 

estabilización de viños e sidras, cumprindo as normas de prevención de 
riscos laborais e ambientais aplicables.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4
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Efectuar as operacións de mantemento de primeiro nivel das máquinas e 
dos equipamentos utilizados na obtención de mostos, fermentación e 

estabilización de viños e sidras, cumprindo as normas de prevención de 
riscos laborais e ambientais aplicables.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Comprobar o funcionamento das máquinas e dos equipamentos utilizados nos 
procedementos de obtención de mostos, fermentación e estabilización de viños, e 
instrumentos auxiliares, así como as súas variables (velocidade, temperatura, presión, etc.), 
segundo documentación técnica e instrucións da empresa.

APS3.2 Detectar os posibles elementos especificados como de primeiro nivel, gastados ou 
deteriorados e as anomalías de funcionamento que se observen nos equipamentos e nas 
máquinas utilizadas (prensas, equipamentos de frío, equipamentos de filtraxe, etc.) nos 
procedementos de obtención de mostos (fermentación e estabilización de viños, 
fermentación e estabilización).

APS3.3 Substituír as pezas ou os elementos especificados como de primeiro nivel, avariados ou 
defectuosos nas máquinas e nos equipamentos utilizados nos tratamento efectuados na 
elaboración e obtención de mostos, fermentación e estabilización de viños, restablecendo o 
normal funcionamento.

APS3.4 Rexistrar a documentación referida ao mantemento de primeiro nivel realizado, para o 
historial de incidencias.

APS3.5 Transmitirlle ao persoal responsable informe de anomalías detectadas que superen o seu 
nivel de competencia.

Obter mostos por medio de tratamentos fisicoquímicos coa calidade e a 
hixiene requiridas, segundo especificacións técnicas.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Efectuar as operacións de prensaxe e escorredura, controlando os valores dos parámetros 
(presión e temperatura), nos equipamentos de obtención de mostos, efectuando, se 
procede, as accións correctoras segundo os límites establecidos no manual de 
procedemento.

APS4.2 Engadir antisépticos e correctores (sulfuroso, ácido tartárico e alcohol) na obtención dos 
mostos, segundo o momento, a dose e o destino (vinificación, concentración e rectificación).

APS4.3 Efectuar a clarificación dos mostos para obter por sedimentación natural, nos depósitos 
destinados a tal fin, as lamas e as impurezas, logo da adición de axentes clarificantes, e 
proceder á centrifugación ou a filtraxe, segundo as características do produto e as 
instrucións de traballo.

APS4.4 Calcular a dose de clarificantes utilizados na retirada da lama de mostos, a través de 
pequenos ensaios no laboratorio, considerando os tempos de sedimentación, en función do 
volume de mosto que cumpra depurar e do produto que se queira obter (para vinificación 
ou mosto).

APS4.5 Controlar a intensidade de centrifugación e a eficacia da filtraxe durante a separación de 
fases solido-líquido, no proceso de depuración de mostos, a través da turbidez do mosto e 
probas analíticas, e efectuar en caso de alteración as accións correctoras oportunas, 
segundo as instrucións de traballo.

APS4.6 Efectuar a toma de mostra dos mostos coas condicións establecidas nos manuais de 
procedementos, seguindo o procedemento establecido.

APS4.7 Efectuar determinacións analíticas básicas nos mostos (cantidade de azucres, acidez, pH, 
etc.), segundo os protocolos establecidos.

APS4.8 Controlar a evacuación de bagazos e lamas na obtención de mostos, que se efectúa 
segundo o establecido nos manuais de traballo respecto ao tempo, a forma e o lugar.

APS4.9 Rexistrar os resultados dos controis e as probas de calidade na obtención de mostos, 
arquivando de acordo co sistema e o soporte establecidos.

APS4.10 Emitir o informe de desviacións na obtención de mostos, segundo o manual de calidade.

APS4.11 Comprobar o programa de operación utilizado na obtención de mostos, segundo o produto 
que se procese.

APS4.12 Verificar os instrumentos de control e medida na obtención de mostos, asegurando o seu 
funcionamento.

Efectuar as operacións preliminares á fermentación nos mostos obtidos.APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Efectuar a preparación e o mantemento dos lévedos para o proceso de fermentación dos 
mostos, segundo as condicións especificadas nos manuais e segundo as instrucións da 
operación.
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Efectuar as operacións preliminares á fermentación nos mostos obtidos.APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.2 Seleccionar os depósitos de fermentación, segundo os requisitos do produto que se vaia 
obter indicados no manual de procedemento e instrucións de traballo (segundo se trate de 
viños brancos ou tintos).

APS5.3 Comprobar que os depósitos de fermentación cumpran as características de limpeza e 
desinfección, antes do inicio da fermentación, arranxar calquera anomalía detectada, e 
comprobar que non cumpra os requisitos especificados de limpeza e asepsia.

APS5.4 Comprobar as características do mosto ou da masa de partida, distribuíndo, de ser o caso, 
as calidades (mosto de lágrima, de segunda e terceira prensaxe) segundo os criterios 
sinalados polas instrucións de calidade e produción (viño branco ou tinto).

APS5.5 Controlar a trasfega dos mostos obtidos aos depósitos de fermentación, previamente 
depurados de lamas para o inicio da fermentación en branco, comprobando o 
funcionamento das bombas de trasfega, e o estado de mangas e demais utensilios.

APS5.6 Sementar lévedos antes do comezo da fermentación alcohólica, controlando a cantidade, a 
forma, o tipo e o momento indicado a través de pés de cuba.

APS5.7 Efectuar a encubaxe de mostos ou pastas no proceso de fermentación en viños tintos, en 
presenza das mondas, comprobando que os recipientes sexan os requiridos, así como a 
cantidade de mostos e mondas que se vaian encubar, para a extracción da materia 
colorante.

APS5.8 Controlar os parámetros analíticos do mosto, antes do inicio da fermentación (grao Baumé, 
densidade, etc.).

Establecer as condicións de inicio na fermentación dos viños ou a sidra, 
controlando con determinacións analíticas que se manteñan dentro dos 

límites requiridos nos procedementos.

APP6 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS6.1 Refrixerar os mostos ao inicio da fermentación (en viños brancos e sidras) segundo 
especificacións, mantendo a temperatura nos límites establecidos para manter a actividade 
dos lévedos e obter os rendementos requiridos de alcohol.

APS6.2 Efectuar as remontaxes do mosto nos depósitos de fermentación en tinto e en 
fermentacións de dobre pasta, coa periodicidade indicada, impedindo a dureza do 
sombreiro formado polas mondas, coa finalidade de extraer a cor nos viños tintos.

APS6.3 Controlar as aeroremexidas que se efectúan mediante inxección de aire na fermentación en 
tinto, seguindo as especificacións do proceso.

APS6.4 Efectuar as determinacións analíticas (grao alcohólico, pH, etc.), segundo os protocolos de 
análise, co instrumental requirido, controlando o desdobramento dos azucres en alcohol 
desde o inicio da fermentación.

APS6.5 Efectuar a fermentación super-4, engadindo aos mostos, ao inicio da fermentación, unha 
cantidade de mosto xa en fermentación, ou viño en cantidade suficiente para obter unha 
mestura duns catro graos alcohólicos e eliminar os lévedos apiculados que lle comunican 
sabores estraños ao viño.

APS6.6 Efectuar a determinación da densidade ao longo do proceso de fermentación (utilizando 
densímetros, picnómetros, etc.), para prever o grao alcohólico final do viño resultante, a 
través da relación entre mosto e viño.

APS6.7 Calcular as minguas de volume que se producen na transformación do mosto en viño, para 
os efectos de cálculo de depósitos de almacenamento do viño ou a sidra obtidos.

APS6.8 Controlar os valores da temperatura, cos instrumentos de medida no período de 
fermentación, a través de diagramas tempo/temperatura.

Controlar da etapa final da fermentación dos viños e a sidra.APP7 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS7.1 Efectuar a descubaxe das mondas, durante o proceso de fermentación en tinto, segundo o 
momento e a forma sinalados nas instrucións de traballo, dependendo dos valores de 
densidade conseguida, indicando que o contacto entre o mosto e a monda fora suficiente 
para que os cambios osmóticos e a difusión da materia colorante se produzan no xeito 
requirido.

APS7.2 Establecer as condicións ambientais (pH, temperatura, aireación, nutrición, etc.), para o 
desenvolvemento dunha segunda fermentación (maloláctica en viños e sidras) en 
recipientes específicos, segundo especificacións técnicas de proceso, asegurando a 
actividade das bacterias lácticas.

APS7.3 Finalizar o proceso de fermentación ou detelo, modificando as condicións fisicoquímicas, en 
función das indicacións do manual de procedemento e instrucións de operación, en caso de 
viños doces.
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Controlar da etapa final da fermentación dos viños e a sidra.APP7 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS7.4 Efectuar a descubaxe das mondas á finalización da fermentación, comprobando a 
evacuación e o depósito das mondas e dos bagazos, segundo o tempo e a forma indicados 
nos sitios definidos para cada un deles.

APS7.5 Rexistrar a información sobre o desenvolvemento do proceso de fermentación, arquivando 
segundo o sistema e o soporte establecidos.

Estabilizar, por medio de tratamentos fisicoquímicos para a súa 
conservación, os produtos obtidos (sidras e viños), garantindo a súa 

calidade e hixiene.

APP8 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS8.1 Comprobar que os depósitos en que se efectúen os tratamentos de estabilización e 
conservación do produto final estean nas condicións requiridas, para evitar oxidacións e 
outras alteracións, e corrixir e notificar a existencia de desviacións.

APS8.2 Verificar que as trasfegas do viño obtido se efectúen para a estabilización e a conservación 
dos produtos, segundo número, frecuencia e forma requirida, garantindo a calidade, e 
corrixir e notificar a existencia de desviacións no transcurso destes.

APS8.3 Seleccionar os equipamentos e as súas condicións de aplicación nos tratamentos de 
estabilización e conservación dos produtos (clarificación, centrifugación, filtraxe, 
estabilización por frío e tratamentos por calor), segundo as súas especificacións e o 
tratamento requirido nas instrucións da operación.

APS8.4 Cargar os equipamentos de filtraxe na forma e na contía establecidas, comprobando que o 
fluxo do produto que se vaia tratar cubra as necesidades do proceso, e corrixir e notificar a 
existencia de desviacións.

APS8.5 Controlar que os parámetros (dosificación de clarificantes, axitación, tempos de 
sedimentación, descenso de temperatura, intensidade de centrifugación, tempos e niveis de 
calor alcanzados, etc.), durante o tratamento de estabilización e conservación do produto 
estean dentro dos límites requiridos, e executar as medidas correctoras, en caso de 
desviacións, segundo o manual de procedemento.

APS8.6 Comprobar a evacuación e o depósito de lías, feces, precipitacións e restos de filtraxe, así 
como que os tratamentos de estabilización e conservación dos produtos se efectúen no 
tempo, na forma e no lugar indicados nos manuais de traballo.

APS8.7 Rexistrar a información obtida sobre os tratamentos de estabilización e conservación dos 
produtos, segundo o sistema e o soporte establecido.

APS8.8 Arquivar a información obtida sobre os tratamentos de estabilización e conservación dos 
produtos, segundo o sistema e o soporte establecido.

Efectuar o acabamento dos viños e as sidras, controlando a crianza e 
asegurando a súa calidade e hixiene.

APP9 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS9.1 Seleccionar as madeiras e os recipientes para utilizar na crianza e acondicionalos segundo 
instrucións de traballo, en función do tipo de caldo e da crianza que se vaia efectuar.

APS9.2 Comprobar a clasificación e o destino dos lotes elaborados no proceso de acabamento e 
crianza de viños, segundo os criterios de valoración establecidos.

APS9.3 Efectuar as mesturas dos produtos no acabamento e na crianza de viños, segundo as 
proporcións indicadas nas instrucións para harmonizar o produto e lograr o tipo comercial 
desexado.

APS9.4 Verificar que o traslado e o enchido dos recipientes de crianza se efectúe segundo o 
requirido, co fin de asegurar a súa integridade, evitando oxidacións, e arranxar calquera 
anomalía relacionada, evitando minguas ou perdas.

APS9.5 Establecer un calendario para as trasfegas e outras manipulacións, seguindo o plan de 
produción da empresa necesarias durante o acabamento e a crianza dos viños, 
comprobando como se efectúa no momento, na forma e coa periodicidade establecidos nas 
instrucións da operación.

APS9.6 Controlar durante a crianza as condicións ambientais de temperatura, humidade e aireación 
dos locais ou das adegas, e regulalas, segundo as marxes establecidas.

APS9.7 Rexistrar a información relativa ao proceso de acabamento e crianza dos viños, segundo o 
sistema e o soporte establecido.

APS9.8 Efectuar o análise sensorial dos viños, establecendo os parámetros organolépticos, 
segundo os requisitos de calidade establecidos, para valorar como evolucionan os viños no 
proceso de crianza, apreciando as características organolépticas que se desenvolven ao 
longo del.
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