
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
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para os traballadores e as traballadoras

Realizar vinificacións especiais

Unidade de competencia. Nivel.

2UC0550_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 para efectuar vinificacións especiais 
(viños espumosos, de agulla, gasificados, doces, licorosos, xenerosos, 

mistelas, aperitivos e derivados vínicos), 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 
vinificacións especiais (viños espumosos, de agulla, gasificados, doces, licorosos, 
xenerosos, mistelas, aperitivos e derivados vínicos) prevista nas fichas técnicas de 
produción.

APS1.2 Acondicionar o posto de traballo, segundo os procedementos requiridos na ficha técnica de 
produción, de forma que as condicións hixiénico-sanitarias das instalacións (lagar e zona de 
depósitos de fermentación) e da maquinaria (depósitos, moegas homoxeneizadoras, 
tanques de cristalización, manteigueiras, instalacións de cultivo de fermentos, etc.) se 
manteñan de acordo cos requisitos que establecen as instrucións de traballo e a normativa.

APS1.3 Seleccionar os materiais (tipos de viños e aditivos), que se van utilizar, a partir das fichas 
técnicas de produción.

APS1.4 Seleccionar os equipamentos de vinificacións especiais (viños espumosos, de agulla, 
gasificados, doces, licorosos, xenerosos, mistelas, aperitivos e derivados vínicos), de 
esmagamento, maceración-sangrado, escorredura estática e mecánica, prensaxe e 
clarificacióno), 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 de vinificacións especiais 
(viños espumosos, de agulla, gasificados, doces, licorosos, xenerosos, mistelas, aperitivos 
e derivados vínicos), comprobando que reúnan as condicións de limpeza, capacidade, tipo 
de material, etc., establecidas no manual de procedemento, en función das materias primas 
(uva ou mazá), así como as condicións de operación, seguindo as pautas marcadas nos 
manuais específicos.

APS1.6 Efectuar a limpeza, aplicando os programas de limpeza e desinfección establecidos, por 
métodos manuais ou automáticos (equipamentos CIP), nas instalacións, 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 medio.

Preparar as máquinas e os equipamentos utilizados en vinificacións 
especiais (viños espumosos, de agulla, gasificados, doces, licorosos, 

xenerosos, mistelas, aperitivos e derivados vínicos), 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 nas vinificacións especiais (viños 
espumosos, de agulla, gasificados, doces, licorosos, xenerosos, mistelas, aperitivos e 
derivados vínicos), regulando os seus elementos operadores, de ser o caso, cargando 
programa e utilizando 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 ou os equipamentos segundo resultados das 
operacións de proba, requisitos do proceso e criterios da empresa, mediante ferramentas, 
utensilios e aparellos de medición de parámetros e axustes requiridos na preparación das 
máquinas e dos equipamentos, segundo a ficha técnica de produción.
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Efectuar as operacións de mantemento de primeiro nivel das máquinas e 
dos equipamentos utilizados en vinificacións especiais (viños 

espumosos, de agulla, gasificados, doces, licorosos, xenerosos, 
mistelas, aperitivos e derivados vínicos), cumprindo as normas de 

prevención de riscos laborais e ambientais aplicables.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Comprobar o funcionamento dos equipamentos e das máquinas utilizadas nos 
procedementos obtención de vinificacións especiais (viños espumosos, de agulla, 
gasificados, doces, licorosos, xenerosos, mistelas, aperitivos e derivados vínicos), e 
instrumentos auxiliares, así como as variables (velocidade, temperatura, presión, etc.), 
seguindo as pautas marcadas nas instrucións de traballo.

APS3.2 Detectar as posibles anomalías de funcionamento nos equipamentos utilizados en 
vinificacións especiais (prensas, equipamentos de frío, equipamentos de filtración, etc.), 
actuando segundo instrucións.

APS3.3 Corrixir anomalías simples que afecten o funcionamento dos equipamentos, seguindo 
instrucións de mantemento.

APS3.4 Cubrir a documentación referida ao mantemento efectuado.

APS3.5 Informar o servizo de mantemento de posibles avarías detectadas que superen o seu nivel 
de competencia.

Obter viños espumosos, viños de agulla e gasificados coa calidade 
requirida, segundo especificacións técnicas.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Efectuar as mesturas de viño base requiridas, na elaboración de viños espumosos, 
comprobando a través de determinacións analíticas químicas o contido destas.

APS4.2 Comprobar a composición do licor de tiraxe (coupage de viño de base, lévedos e azucre) e 
de expedición (azucre e produtos que confiren as características gustativas especiais), a 
través de determinacións analíticas químicas, na obtención de viños espumosos, 
asegurando a proporción e homoxenización requirida.

APS4.3 Efectuar a dosificación de ingredientes do licor de expedición, na segunda fermentación 
dos viños espumosos, segundo especificacións técnicas.

APS4.4 Controlar os parámetros de temperatura e presión, durante a segunda fermentación tanto 
en botella como en grandes envases, segundo especificacións técnicas, producindo 
variacións nas condicións ambientais.

APS4.5 Controlar a evolución dos lévedos durante a segunda fermentación, tanto en botella como 
en grandes envases, para garantir a calidade do proceso, verificando o sedimento no colo 
da botella.

APS4.6 Efectuar a removedura de botellas, á man ou de forma mecánica, para garantir o sedimento 
de lévedos.

APS4.7 Efectuar a separación de sedimentos (lías e pousos) na segunda fermentación dos viños 
espumosos, dependendo de se se trata de elaboración grandes envases ou en botella, 
para garantir a calidade do proceso, segundo instrucións.

APS4.8 Engadir o licor de expedición, de forma que non aumente en máis de 0,5% volume o grao 
alcohólico volumétrico, asegurando a cantidade dos compoñentes requiridos, segundo o 
tipo de viño espumoso que se vaia obter, seco ou doce (seco: entre 17 e 35 gramos de 
azucre por litro, semiseco entre 33 e 50, doce máis de 50 gramos de azucre por litro, etc.).

APS4.9 Controlar os parámetros de temperatura, presión e solubilidade a través dos instrumentos 
de medida e control, na obtención de viños de agulla e gasificados, asegurando unha 
disolución homoxénea de gas carbónico.

Elaborar aperitivos e derivados vínicos coa calidade requirida, segundo 
especificacións técnicas, cumprindo a normativa de prevención de 

riscos laborais e ambientais.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Seleccionar as substancias requiridas, viño base, engadindo substancias vexetais inocuas, 
amargas ou estimulantes, extractos ou aromas, no proceso de elaboración de aperitivos e 
derivados vínicos, segundo as especificacións establecidas.

APS5.2 Obter a mestura do viño de base con mostos e alcohol vínico, comprobando as proporcións 
marcadas pola normativa específica na obtención de produtos aromatizados tales como o 
vermú.

APS5.3 Obter produtos aromatizados tales como o vermú, comprobando a adición por fervedura ou 
cocción de substancias vexetais amargas ou extractos, segundo as proporcións marcadas 
pola normativa específica.

APS5.4 Efectuar os procesos de mestura e homoxenización na elaboración de aperitivos e 
derivados vínicos, segundo o establecido no proceso, co fin de alcanzar un conxunto 
harmonioso de ingredientes.
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Elaborar aperitivos e derivados vínicos coa calidade requirida, segundo 
especificacións técnicas, cumprindo a normativa de prevención de 

riscos laborais e ambientais.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.5 Efectuar os procesos de estabilización na elaboración de aperitivos e derivados vínicos, 
comprobando doses de sulfuroso e/ou ascórbico, clarificacións e filtraxes, segundo o 
establecido no proceso, co fin de alcanzar un conxunto harmonioso de ingredientes.

APS5.6 Obter derivados vínicos, comprobando visual e espectrofotometricamente que non se 
produzan precipitacións nin perdas ou alteracións de cor, co fin de asegurar a calidade do 
produto.

Elaborar viños doces, licorosos e mistelas coa calidade requirida, 
segundo especificacións técnicas.

APP6 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS6.1 Obter viños doces, licorosos ou mistelas, asegurando o cumprimento das características do 
viño base (alcohol e azucre), segundo as especificacións requiridas.

APS6.2 Obter viños doces, controlando o tempo e a temperatura, cos instrumentos de medida e 
control, a través de diagramas tempo-temperatura do viño, efectuando a parada da 
fermentación, segundo requisitos do grao alcohólico para alcanzar e restos de azucres sen 
fermentar, co fin de asegurar a evolución requirida do produto.

APS6.3 Controlar a cantidade de gramos por litro de azucre do produto final no proceso de 
paralización da fermentación en función do viño doce que se queira obter.

APS6.4 Controlar na elaboración de mistelas as proporcións que cumpra agregar de distintos 
compostos (alcohol e mosto concentrado), segundo as características do produto 
especificado.

APS6.5 Efectuar análises sensoriais, segundo o protocolo establecido dos viños doces, 
comprobando os que cumpren características, segundo os parámetros requiridos.

APS6.6 Efectuar a toma de mostra segundo o establecido polo departamento de calidade, 
asegurando o traslado de mostras ao laboratorio coa codificación e as características 
requiridas.

APS6.7 Efectuar as determinacións analíticas, o grao alcohólico e os gramos por litro de 
glicosa/frutosa sen fermentar, de acordo coas especificacións requiridas dos viños doces, 
comprobando que cumpran as características, segundo os parámetros requiridos.

Obter viños xenerosos coa calidade requirida, segundo especificacións 
técnicas.

APP7 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS7.1 Efectuar a mestura dos viños doces, xenerosos, amontillados e pau cortado para a crianza 
oxidativa e/ou biolóxica, atendendo ás súas características analíticas e organolépticas.

APS7.2 Comprobar o carácter dos viños, concretamente dos seus aromas, a través do 
desenvolvemento do veo dos lévedos, durante o proceso da crianza biolóxica, co fin de 
controlar a súa evolución.

APS7.3 Controlar os parámetros (temperatura, humidade e ventilación das salas) dos viños 
sometidos a crianza oxidativa e biolóxica, modificando as condicións climáticas do local, co 
fin de asegurar o desenvolvemento do proceso.

APS7.4 Efectuar a operación de trasfega, enchemento, evacuación e lavado das botas na crianza 
oxidativa e/ou biolóxica, e comprobar que se leven a cabo segundo as especificacións e as 
instrucións de traballo.

APS7.5 Encher os recipientes manual e/ou automaticamente, e comprobar que se efectúe segundo 
os requisitos de conservación requiridos dos produtos.

Elaborar vinagres coa calidade requirida, segundo especificacións 
técnicas.

APP8 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS8.1 Obter vinagres, comprobando que o estado do viño base sexa o requirido, segundo as 
necesidades do produto que se vaia conseguir.

APS8.2 Controlar na obtención de vinagres os niveis de ácido acético e as bacterias acéticas, e a 
fermentación acética dos líquidos alcohólicos (viños, sidra ou outros), segundo os requisitos 
establecidos no proceso produtivo.

APS8.3 Efectuar as trasfegas requiridas manual e/ou automaticamente evacuando pola parte 
inferior das botas e engadindo pola parte superior destas, garantindo a eliminación de 
sedimentos e asegurando a calidade do produto.

APS8.4 Efectuar a toma de mostra, segundo o establecido polo departamento de calidade, 
asegurando o traslado de mostras ao laboratorio coa codificación e as características 
requiridas.
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Elaborar vinagres coa calidade requirida, segundo especificacións 
técnicas.

APP8 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS8.5 Efectuar determinacións analíticas (niveis de ácido acético gramos/litro, acidez volátil, pH, 
estudos microbiolóxicos e niveis de antioxidante) segundo os protocolos establecidos, e 
comprobar a composición do vinagre obtido.

APS8.6 Almacenar o vinagre en recipientes, comprobando que os recipientes se axusten en 
volume, cantidade, temperatura e humidade ao requirido, co fin de asegurar a súa 
conservación.
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