
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

Promover e pór en práctica situacións de xogo como eixe 
da actividade e do desenvolvemento infantil

Unidade de competencia. Nivel.

3UC1030_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 do contexto onde se vaia realizar a intervención.APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Analizar proxectos de intervención educativa onde os xogos e os xoguetes estean 
adaptados ás características dos nenos e as nenas.

APS1.2 Analizar o momento evolutivo en que se atopan os nenos obxecto da intervención para 
programar xogos que favorezan o seu desenvolvemento.

APS1.3 Elaborar guías de observación para avaliar o desenvolvemento integral dos nenos e as 
nenas.

APS1.4 Analizar situacións de xogo infantil.

Programar actividades para o desenvolvemento integral do neno e a 
nena que teñan como eixe o xogo.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Seleccionar xogos e xoguetes segundo os obxectivos propostos, adecuados ás 
características e ás necesidades dos nenos e as nenas, que no reproduzan estereotipos 
sexistas.

APS2.2 Favorecer agrupamentos mixtos nos xogos programados.

APS2.3 Establecer pautas metodolóxicas nos xogos que favorezan o desenvolvemento integral dos 
nenos e das nenas.

APS2.4 Programar situacións de xogo que favorezan a creatividade e a autonomía dos nenos e as 
nenas.

APS2.5 Programar actividades cuxo eixe sexa o xogo e o xoguete para conseguir os obxectivos 
propostos, atendendo aos criterios de momento evolutivo, espazos, número de 
participantes, capacidades que desenvolven, relacións que se establecen e materiais 
necesarios.

APS2.6 Programar situacións de xogo non sexista de acordo coa metodoloxía prevista.

Asignar espazos, recursos e materiais de xogo en función das 
actividades que se realicen.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Establecer espazos, recursos e materiais para o xogo en función do desenvolvemento 
evolutivo das nenas e os nenos.

APS3.2 Asignar recursos e materiais de xogo en función das actividades lúdicas e as necesidades 
dos nenos e as nenas que favorezan a súa autonomía e creatividade.

APS3.3 Planificar a orde e a distribución espacial dos materiais lúdicos con seguridade para o seu 
correcto uso.

APS3.4 Analizar características e tipos de xoguetes que contribúan ao desenvolvemento do 
proceso evolutivo do neno e da nena.

APS3.5 Seleccionar xoguetes en función da idade e das necesidades dos nenos e as nenas.

APS3.6 Organizar a aula en función da actividade lúdica programada.

APS3.7 Construír xogos e xoguetes con materiais adecuados á idade.

APS3.8 Seleccionar espazos abertos ou pechadas en función das idades dos nenos e as nenas.

Desenvolver actividades de xogo programadas.APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Distribuír os materiais e os espazos lúdicos para favorecer ao máximo a súa utilización e o 
seu aproveitamento.

APS4.2 Preparar situacións de xogo de acordo coa metodoloxía definida para o desenvolvemento 
integral e a promoción de valores de igualdade.

APS4.3 Preparar situacións de xogo adecuadas ás necesidades dos nenos e as nenas, que xeren 
clima de confianza e seguridade afectiva, e que potencien a súa creatividade.
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Desenvolver actividades de xogo programadas.APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.4 Pór as nenas e os nenos en situación de actuar de acordo coas pautas metodolóxicas 
establecidas.

APS4.5 Preparar situacións de xogo como eixe de diferentes actividades, para o desenvolvemento 
de habilidades e destrezas.

APS4.6 Adaptar xogos para nenos e nenas con necesidades educativas específicas.

Avaliar o programa de intervención e das propias actividades a partir da 
análise da información obtida na observación da actividade lúdica.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Utilizar guías de observación para recoller información referente ao desenvolvemento 
integral do neno e a nena en situacións de xogo infantil.

APS5.2 Avaliar o desenvolvemento dos nenos e as nenas a partir da análise da información obtida 
na observación.

APS5.3 Inferir a través da observación dunha situación de xogo a fase evolutiva do 
desenvolvemento do neno ou a nena.
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