
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

Desenvolver programas de adquisición e adestramento 
en hábitos de autonomía e saúde, e programas de 

intervención en situacións de risco

Unidade de competencia. Nivel.

3UC1029_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 información sobre hábitos de autonomía e saúde dos nenos e as 
nenas, para programar intervencións educativas do seu 

desenvolvemento integral.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Analizar a proposta pedagóxica do centro para obter información referida aos hábitos de 
autonomía e saúde das nenas e os nenos.

APS1.2 Utilizar instrumentos de observación de hábitos de autonomía e saúde dos nenos e as 
nenas, e cuestionarios para a familia sobre estes.

APS1.3 Recoller e interpretar a información referida ás necesidades individuais das nenas e os 
nenos, e características familiares.

Programar intervencións educativas para o desenvolvemento de hábitos 
de autonomía e saúde dos nenos e as nenas.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Determinar as actividades educativas requiridas para o desenvolvemento.

APS2.2 Concretar nas intervencións educativas as actividades requiridas para o desenvolvemento 
da autonomía persoal e saúde.

APS2.3 Concretar na intervención educativa os aspectos relacionados cos fitos evolutivos e o 
desenvolvemento físico, en función da idade dos nenos e as nenas.

APS2.4 Establecer os procedementos de comunicación e información sobre o desenvolvemento 
das actividades realizadas cos nenos e as nenas, aos profesionais correspondentes e ás 
familias implicadas.

APS2.5 Concretar na intervención educativa o procedemento de actuación e relación coas familias.

APS2.6 Coordinar con outros profesionais as intervencións educativas para realizar coas nenas e 
os nenos, para que as actuacións se realicen de forma conxunta.

APS2.7 Elaborar protocolos de actuación para aplicar en posibles situacións de risco de saúde e 
seguridade que poidan xurdir no desenvolvemento das actividades educativas.

Asignar recursos humanos e materiais para as intervencións educativas 
do desenvolvemento de hábitos de autonomía e saúde dos nenos e as 

nenas.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Establecer as axudas técnicas que se requiren para o desenvolvemento das actividades 
programadas.

APS3.2 Incorporar na proposta de intervención educativa a organización dos espazos, a selección 
de materiais e a asignación de tempos.

APS3.3 Elaborar protocolos de posibles situacións de risco de saúde e seguridade para ter en 
consideración na asignación de materiais.

Desenvolver as actividades programadas para o desenvolvemento de 
hábitos de autonomía e saúde das nenas e os nenos.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Organizar os espazos, seleccionar materiais e aplicar tempos para realizar as actividades 
de adquisición de hábitos de autonomía e saúde.

APS4.2 Detectar situacións de especial necesidade relacionadas coa autonomía e a saúde, tendo 
en conta os fitos evolutivos en función do desenvolvemento físico dos nenos e as nenas, 
durante o desenvolvemento das actividades educativas.

APS4.3 Intervir nas situacións de dificultade detectadas, seguindo o procedemento establecido para 
a súa resolución.

APS4.4 Intervir de forma coordinada co equipo docente e outros profesionais nas actividades, para 
crear hábitos de autonomía e saúde nos nenos e as nenas.

APS4.5 Desenvolver actividades para o afianzamento dos hábitos de alimentación, hixiene, 
descanso, xogo, etc.
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Desenvolver as actividades programadas para o desenvolvemento de 
hábitos de autonomía e saúde das nenas e os nenos.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.6 Identificar situacións de risco relacionadas coa saúde e a seguridade a partir da información 
referida ás necesidades individuais dos nenos e as nenas.

APS4.7 Elaborar a documentación informativa referente á evolución do neno ou a nena, dirixida ás 
familias e/ou a outros profesionais.

Avaliar intervencións educativas desenvolvidas para a adquisición de 
hábitos de autonomía e saúde nos nenos e as nenas.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Establecer indicadores de avaliación co fin de valorar a adecuación da programación ás 
actividades desenvolvidas para a adquisición de hábitos de autonomía e saúde nas nenas 
e os nenos.

APS5.2 Definir estratexias e técnicas de avaliación para aplicar na intervención educativa que se 
realice, co fin de adquirir hábitos de autonomía e saúde nos nenos e as nenas.

APS5.3 Aplicar técnicas de avaliación nas intervencións educativas realizadas.

APS5.4 Definir o procedemento de retroalimentación do proceso avaliativo para a mellora das 
intervencións educativas.

Dar resposta á posibles situacións de risco que poidan lles xurdir aos 
nenos e ás nenas no desenvolvemento das actividades educativas, de 

acordo cos protocolos establecidos.

APP6 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS6.1 Actuar en situacións de risco de acordo co protocolo de actuación establecido, garantindo o 
desenvolvemento do programa de intervención relacionado coa saúde e seguridade.

APS6.2 Actuar en situacións de prevención e solución de riscos sociais e maltrato cos nenos e as 
nenas, de acordo co protocolo de actuación establecido.

APS6.3 Actuar en simulacros ou situacións de emerxencia de acordo co protocolo de actuación 
establecido.

APS6.4 Aplicar técnicas de primeiros auxilios e de prevención de accidentes en nenas e nenos.

APS6.5 Aplicar o protocolo referente a actuacións en caso de doenzas epidémicas ou crónicas.

APS6.6 Comunicarlles aos profesionais implicados e ás familias dos nenos e as nenas as medidas 
hixiénicas que cumpra adoptar ante situacións de doenzas epidémicas ou crónicas.
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