
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. 

Educación infantil

Código.

SSC322_3

Nivel.

3

Cuestionario de autoavaliación 
para os traballadores e as traballadoras

Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade 
educativa e coordinarse coas familias, co equipo 

educativo e con outros profesionais

Unidade de competencia. Nivel.

3UC1027_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.

Educación infantil SSSC01 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.

Acoller os novos nenos e nenas no centro, en colaboración coas súas 
familias.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Recoller a información inicial de que se dispoña dos nenos e as nenas, que achegara a 
familia e os titores.

APS1.2 Establecer procedemento de acollemento para o período de incorporación dos nenos e as 
nenas ao centro.

APS1.3 Recibir as novas familias en compaña dos nenos e as nenas, tendo en consideración a 
oferta educativa do centro, as canles de participación previstas, os espazos dispoñibles e 
os momentos de encontro cos profesionais que os atenden.

Establecer vínculos afectivos cos nenos e as nenas con quen se 
intervén educativamente.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Atender os nenos e as nenas, e as súas familias, no período de adaptación destes, de xeito 
que establezan vínculos afectivos co profesional e que se sintan seguros e equilibrados 
emocionalmente.

APS2.2 Establecer vínculos de apego entre os nenos ou as nenas e o persoal educador, relacións 
entre nenos e nenas, e relacións entre o persoal educador e as familias.

APS2.3 Atender os nenos e as nenas de forma personalizada, respectando as súas características, 
as necesidades e os ritmos individuais.

Favorecer a participación e a integración das familias nas actividades do 
centro dirixidas a elas.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Detectar as necesidades de información ou formación das familias dos nenos e as nenas.

APS3.2 Elaborar proxectos de formación para intervir coas familias dos nenos e as nenas.

APS3.3 Encadrar as actividades para desenvolver no marco curricular da institución.

APS3.4 Elaborar materiais didácticos para usar coas familias.

APS3.5 Seleccionar material dispoñible en función da actividade que se vaia desenvolver.

APS3.6 Analizar o contexto familiar dos nenos e as nenas.

APS3.7 Implicar as familias nas actividades propostas para elas polo centro.

APS3.8 Seleccionar e aplicar estratexias de intervención que favorezan a comunicación e a 
colaboración entre familias e educadores.

APS3.9 Manter vías de comunicación para implicar as familias nas actividades programadas polo 
centro para elas.

APS3.10 Establecer relación coa familia para facilitar a súa integración e a súa participación nas 
actividades programadas polo centro para elas.

APS3.11 Establecer as canles que favorezan la participación das familias nas actividades 
programadas para elas polo centro.

APS3.12 Manter vías de comunicación coas familias para facilitar a súa integración e participación 
nas actividades programadas polo centro para elas.

APS3.13 Establecer canles para valorar a participación e a xestión de conflitos coas familias.

Desenvolver dinámicas de grupo en actividades de animación con 
nenos, nenas e familias.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Elaborar proxectos de animación para intervir cun grupo infantil, de pais e nais ou 
profesionais.

APS4.2 Organizar as actividades de intervención programadas en función das características do 
grupo.

APS4.3 Aplicar técnicas de dinamización grupal adaptadas á evolución do grupo.
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Facer recomendacións e orientar as familias sobre a intervención 
educativa e o desenvolvemento dos nenos e as nenas.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Facer achegas para elaborar modelos de informes do centro para recoller datos sobre a 
evolución destes nas intervencións educativas realizadas.

APS5.2 Completar os informes diarios referidos á evolución dos nenos e as nenas, obtida da 
evolución e a observación cotiá.

APS5.3 Cubrir a documentación informativa para as familias, relativa ao desenvolvemento dos 
nenos e as nenas.

APS5.4 Establecer contactos habituais coa familia para poder intercambiar información cotiá dos 
nenos e as nenas.

APS5.5 Utilizar entrevistas coa familia ou enviar informes, asegurando a comunicación dos 
resultados da avaliación.

APS5.6 Recoller as achegas realizadas pola familia ou suxestións respecto aos resultados da 
avaliación dos nenos e as nenas.

APS5.7 Informar as familias sobre os progresos das capacidades dos nenos e as nenas.

Intercambiar información referida aos nenos e as nenas, utilizando os 
protocolos establecidos, entre pais e nais, e equipo docente.

APP6 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS6.1 Participar, ao seu nivel, na elaboración dos protocolos de relación e intercambio de 
información do centro coa familia e cos profesionais implicados.

APS6.2 Utilizar os protocolos de relación e intercambio de información do centro coa familia e cos 
profesionais implicados.

APS6.3 Achegar suxestións e propostas nas reunións do equipo de traballo.

APS6.4 Coordinarse de xeito sistemático cos EOEP para completar a información individual do 
alumnado que servirá para elaborar ou completar as adaptacións curriculares necesarias.

APS6.5 Adecuar a actitude profesional ao carácter das familias e da institución, e á lexislación.

Avaliar a competencia social e os procesos de traballo dos nenos e as 
nenas, e as súas familias.

APP7 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS7.1 Recoller os datos necesarios para valorar a relación dos nenos e as nenas coas súas 
familias, empregando los instrumentos requiridos: cuestionarios e entrevistas, rexistros 
anecdóticos, escalas e actividades preparadas.

APS7.2 Analizar a información recollida para obter as variables persoais e de contexto salientables.

APS7.3 Valorar a relación dos nenos e as nenas e as súas familias, a partir dos datos obtidos, 
empregando entrevistas, observación e tests ou cuestionarios. Inventarios (AI, RAS, EMES, 
ISRA, etc.).

APS7.4 Avaliar a dinámica grupal con nenos e nenas, e as súas familias.

APS7.5 Aplicar técnicas de investigación social ao traballo con grupos. Sociometría e técnicas 
sociométricas: valoración e utilidade. O informe de proceso grupal.
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