
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

Conducir o proceso de destilación e elaborar augardentes 
e licores

Unidade de competencia. Nivel.

2UC0551_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 destilación e elaboración de 
augardentes, 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 
destilación e elaboración de augardentes prevista nas fichas técnicas de produción.

APS1.2 Acondicionar o posto de traballo (destilería) segundo os procedementos requiridos na ficha 
técnica de produción, de forma que as condicións hixiénico-sanitarias das instalacións e da 
maquinaria (columnas de destilación e rectificación, alambiques, barricas, tanques de 
clarificación, etc.) se manteñan de acordo cos requisitos que establezan as instrucións de 
traballo e a normativa.

APS1.3 Seleccionar os materiais (viños e outras maceracións vexetais) que se vaian utilizar, a partir 
das fichas técnicas de produción.

APS1.4 Comprobar que os equipamentos de destilación e elaboración de augardentes que se vaian 
utilizar reúnan as condicións requiridas, cumprindo o procedemento establecido, en función 
das características da materia prima (uva, ou mazá) e do produto que se vaia obter.

APS1.5 Comprobar que os depósitos e os equipamentos auxiliares que se vaian utilizar na 
destilación e na elaboración de augardentes reúnan as condicións (limpeza, capacidade, 
tipo de material, etc.) establecidas no procedemento, en función das materias primas (uva 
ou mazá) e o tipo de mosto que cumpra obter, así como as condicións de operación.

APS1.6 Comprobar a aplicación dos programas de limpeza e desinfección por métodos manuais ou 
automáticos (equipamentos CIP) establecidos nas instalacións de destilación e elaboración 
de augardentes, tendo en conta os puntos críticos do proceso, seguindo os procedementos 
de traballo e respectando as normas en materia de prevención de riscos e de conservación 
do medio.

APS1.7 Preparar os equipamentos de destilación e elaboración de augardentes de acordo co 
programa de produción establecido, cambiando os utensilios segundo o indicado polas 
ordes de traballo da operación correspondente.

Efectuar as operacións de mantemento de primeiro nivel das máquinas e 
dos equipamentos utilizados na destilación e na elaboración de 

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

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Comprobar o funcionamento das máquinas e dos equipamentos utilizados nos 
procedementos destilación e elaboración de augardentes, e dos instrumentos auxiliares, así 
como as súas variables de temperatura, presión, etc., segundo documentación técnica e 
instrucións da empresa.

APS2.2 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 (equipamentos de transporte de fluídos, columnas de destilación e 
rectificación, intercambiadores de calor, etc.) nos procedementos de destilación e 
elaboración de augardentes.

APS2.3 Substituír as pezas ou os elementos especificados como de primeiro nivel, avariados ou 
defectuosos nas máquinas e nos equipamentos utilizados na destilación e elaboración de 
augardentes, e restablecer o seu funcionamento.

APS2.4 Rexistrar a documentación referida ao mantemento de primeiro nivel realizado, para o 
historial de incidencias.

APS2.5 Transmitirlle ao persoal responsable un informe de anomalías detectadas que superen o 
seu nivel de competencia.

Controlar o proceso de destilación, redestilación e rectificación de 
produtos fermentados, obtendo augardentes e alcohois.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4
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Controlar o proceso de destilación, redestilación e rectificación de 
produtos fermentados, obtendo augardentes e alcohois.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Seleccionar os equipamentos e as condicións de destilación regulándoos segundo o 
produto que se vaia obter, tal e como se especifica no manual de procedemento e as 
instrucións da operación que cumpra realizar.

APS3.2 Introducir as materias primas (alcohois, bagazo, froitas e cereais) por medio de 
canalizacións e bombas aos depósitos de elaboración situados na planta de destilación, 
comprobando as súas características e comparando coas especificacións requiridas do 
proceso produtivo.

APS3.3 Controlar que a carga de alambiques durante o proceso de destilación se efectúe no 
momento e coas cantidades requiridas, segundo as características de cada augardente.

APS3.4 Engadir durante o proceso de destilación as maceracións vexetais, segundo as 
especificacións requiridas para cada augardente.

APS3.5 Alimentar as columnas de destilación e rectificación de alcohois, segundo as necesidades 
do proceso e as instrucións de traballo.

APS3.6 Comprobar os parámetros de presión, temperatura e grao alcohólico durante o proceso de 
destilación, e corrixilos en caso preciso, segundo o establecido nos manuais de traballo.

APS3.7 Comprobar que a separación e a recollida das fraccións (volátiles, cabezas, colas e central: 
holandas), se executen segundo as especificacións da operación e dos produtos que 
cumpra obter.

APS3.8 Rexistrar a información obtida sobre o desenvolvemento do proceso no soporte establecido.

Obter augardentes compostas por avellentamento e por combinación de 
augardentes simples e alcohois.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Comprobar a mestura das augardentes, alcohois e outros ingredientes (edulcorantes e 
colorantes), segundo as proporcións e os momentos indicados pola ficha técnica 
correspondente.

APS4.2 Efectuar as prácticas complementarias de elaboración de augardentes compostas 
(trasfegas, clarificación, filtraxe, refrixeración, aireación, osixenación, asollamento e 
radiación), nos momentos, coa periodicidade e a calidade, e segundo as instrucións de 
cada operación concreta.

APS4.3 Comprobar os parámetros (presión, temperatura e grao alcohólico) durante o proceso de 
obtención de avellentados, e corrixilos en caso preciso, segundo o establecido nos manuais 
de traballo.

APS4.4 Seleccionar as madeiras para empregar no avellentamento das augardentes compostas, e 
acondicionalas en función do produto que se vaia obter segundo as instrucións da 
operación que cumpra realizar.

APS4.5 Comprobar que a transferencia ás madeiras das augardentes, os alcohois ou as mesturas, 
o seu enchemento, o seu pechamento e a colocación na adega se leve a cabo na forma 
establecida.

APS4.6 Controlar as condicións ambientais (temperatura, humidade e aireación) de locais ou 
adegas, durante a obtención de augardentes compostos, manténdoas dentro das marxes 
establecidas.

APS4.7 Efectuar as mesturas ou “coupage” dos avellentados nas proporcións indicadas nas 
instrucións de traballo, segundo o tipo comercial desexado.

APS4.8 Realizar os controis de calidade durante o proceso de obtención augardentes compostas, 
segundo o produto que se queira obter e as instrucións das operacións que haxa que 
realizar.

APS4.9 Rexistrar a información obtida durante o proceso de obtención de augardentes compostas, 
no sistema e no soporte establecidos.

Obter licores segundo o establecido na súa formulación e na ficha de 
elaboración.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Comprobar as características e o acondicionamento previo do produto base (alcohois e 
mesturas hidroalcohólicas), para a obtención de licores, segundo as especificacións 
requiridas para a iniciación da elaboración.

APS5.2 Realizar a maceración de froitas e grans, segundo a forma, os tempos e as condicións 
indicadas na ficha de elaboración específica de cada licor.

APS5.4 Comprobar que as maceracións, se procede, se leven a destilación segundo as instrucións 
da operación que haxa que realizar.

APS5.5 Seleccionar e regular os equipamentos e as condicións para a clarificación ou a filtraxe das 
maceracións na obtención de licores, segundo as marxes establecidas nas instrucións da 
operación que cumpra realizar.
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Obter licores segundo o establecido na súa formulación e na ficha de 
elaboración.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.6 Controlar os parámetros do proceso de obtención de licores (grao alcohólico, grao de 
azucre, densidade e estabilidade), e executar en caso de desviacións as accións 
correctoras establecidas na ficha de elaboración.

APS5.7 Rexistrar a información obtida sobre o desenvolvemento do proceso de elaboración de 
licores no sistema e no soporte establecido.

Efectuar a toma de mostras, ensaios e probas necesarias para garantir a 
calidade do proceso.

APP6 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS6.1 Realizar a toma de mostras segundo o momento, o lugar, a forma e a contía indicada, 
identificándoas segundo as instrucións da operación que cumpra realizar.

APS6.2 Trasladar a tomas de mostras garantindo a súa inalterabilidade ata a súa recepción no 
laboratorio.

APS6.3 Seleccionar o instrumental requirido para a realización de probas e ensaios rápidos e 
elementais, e calibralo segundo as instrucións de emprego da operación que se vaia 
realizar.

APS6.4 Realizar as probas ou ensaios “in situ” coa precisión requirida nos protocolos.

APS6.5 Avaliar os resultados das probas realizadas tanto en laboratorio como “in situ”, verificando a 
calidade que marca respecto ás especificacións requiridas.

APS6.6 Comprobar as propiedades organolépticas dos produtos, segundo os requisitos de calidade 
establecidos.

APS6.7 Practicar as medidas correctoras, en caso de desviacións, e emitir o informe 
correspondente.

APS6.8 Rexistrar os resultados dos controis e das probas de calidade realizados, segundo o 
sistema e o soporte establecidos.
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