
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

Programar, organizar, realizar e avaliar procesos de 
intervención educativa de centro e de grupo de nenos e 

nenas de cero a tres anos

Unidade de competencia. Nivel.

3UC1028_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.

Obter a información necesaria para elaborar programacións didácticas 
de educación infantil, a partir dunha proposta pedagóxica.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Analizar o marco lexislativo e normativo onde se establecen os requisitos necesarios para a 
elaboración das programacións didácticas de educación infantil de cero a tres anos.

APS1.2 Analizar a documentación que regula o funcionamento e as características do centro.

APS1.3 Analizar a proposta pedagóxica de educación infantil.

APS1.4 Analizar a información do ámbito social e económico do centro educativo.

APS1.5 Analizar as características dos nenos e as nenas sobre quen se vaia facer a intervención 
educativa, empregando os instrumentos requiridos.

Elaborar programacións didácticas que incorporen as adaptacións 
curriculares requiridas para intervencións educativas con nenos e nenas 

de cero a tres anos.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Utilizar os modelos didácticos específicos de educación infantil e as experiencias 
educativas salientables para modificar ou desenvolver as liñas xerais do proceso de 
intervención.

APS2.2 Desenvolver os criterios metodolóxicos e as estratexias de intervención previstas na 
proposta pedagóxica, tendo en consideración os obxectivos da institución, o marco 
curricular, e as necesidades e os intereses dos nenos e as nenas.

APS2.3 Definir os obxectivos e os contidos da programación didáctica da intervención educativa.

APS2.4 Incorporar á programación da intervención educativa as adaptacións curriculares requiridas, 
en función das recomendacións dos profesionais implicados e da información dispoñible 
das características dos nenos e as nenas do grupo.

APS2.5 Determinar espazos, tempos, materiais e recursos, nas adaptacións curriculares.

Organizar as actividades de educación Infantil en función do 
programado, asignando tempos, espazos, recursos e materiais.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Definir as actividades para realizar cos nenos e as nenas en función da programación 
realizada, de xeito que se fomente a participación e a socialización do grupo.

APS3.2 Organizar espazos en función da programación prevista, tendo en conta o número de 
participantes, a súa idade, a metodoloxía par empregar e as características dos nenos e as 
nenas.

APS3.3 Determinar os espazos e materiais máis adecuados para cada actividade prevista.

APS3.4 Revisar os espazos e os materiais que se vaian empregar para o desenvolvemento das 
actividades, e comprobar a súa dispoñibilidade e o cumprimento das normas de seguridade 
e hixiene de uso.

APS3.5 Seleccionar os materiais, ou elaboralos en caso necesario para o emprego nas actividades 
programadas cos nenos e as nenas.

APS3.6 Establecer o tempo requirido para o desenvolvemento das actividades propostas segundo 
as características dos nenos e as nenas.

APS3.7 Repor os materiais necesarios, seguindo os protocolos previstos.

APS3.8 Organizar o material de consulta e de uso dispoñible para o desenvolvemento das 
actividades programadas.

Pór en práctica as actividades educativas correspondentes ás 
intervencións programadas.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Participar, ao seu nivel, na planificación das actividades que desenvolve o centro segundo 
o establecido no Proxecto Educativo do Centro (PEC), na proposta pedagóxica e na 
asignación realizada pola dirección do centro.
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Pór en práctica as actividades educativas correspondentes ás 
intervencións programadas.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.2 Participar nas reunións do equipo de traballo docente da institución, no referente á 
planificación de actividades.

APS4.3 Contrastar as opinións e intercambiar experiencias profesionais co equipo docente, para 
tomar decisións de forma consensuada.

APS4.4 Realizar as actividades programadas, favorecendo a comunicación coas familias, así como 
a súa integración e a súa participación nelas.

APS4.5 Seleccionar os xoguetes e os materiais de acordo cos obxectivos, os contidos e a 
metodoloxía que se empregue.

APS4.6 Pór en práctica a intervención educativa empregando as estratexias e a metodoloxía 
programada.

APS4.7 Comunicarlle ao grupo de nenos e nenas cos que se vaia intervir a actividade que se 
realizará, as normas que deben cumprir e as actitudes que deben manter durante o 
desenvolvemento da actividade.

APS4.8 Utilizar as medidas de atención á diversidade durante a intervención educativa para dar 
resposta ás características e ás necesidades específicas dos nenos e as nenas.

APS4.9 Cumprir a secuencia e os horarios programados no desenvolvemento das actividades.

APS4.10 Agrupar os nenos e as nenas en función das actividades programadas garantindo o 
desenvolvemento integral destes, en condicións de seguridade.

APS4.11 Aplicar os criterios metodolóxicos previstos durante a intervención para establecer relacións 
afectivas, normativas e de identidade cos nenos e as nenas.

Definir os procesos de avaliación para a intervención educativa prevista 
na programación didáctica, onde se prevé o tratamento para darlles aos 

resultados obtidos.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Establecer indicadores de avaliación para valorar a adecuación da programación ás 
actividades desenvolvidas.

APS5.2 Definir estratexias e técnicas de avaliación para a intervención educativa que se realice.

APS5.3 Definir actividades de avaliación para a intervención educativa e criterios de aplicación.

APS5.4 Definir os procedementos de retroalimentación do proceso avaliativo para a mellora da 
programación da intervención educativa.
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