
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 os recursos expresivos e comunicativos do 
neno e da nena como medio de crecemento persoal e 

social

Unidade de competencia. Nivel.

3UC1031_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 o desenvolvemento da expresión e da 
comunicación dos nenos e as nenas de cero a seis anos a través da 

observación (espontánea e sistemática).

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Aplicar métodos e procedementos de avaliación para obter información relacionada co 
desenvolvemento da expresión e a comunicación dos nenos e as nenas (escalas de 
desenvolvemento, e observación en situacións espontáneas e en situacións controladas).

APS1.2 Identificar posibles dificultades ou alteracións nas linguaxes das nenas e os nenos a partir 
da análise e a avaliación dos datos obtidos destes, e solicitar asesoramento de diferentes 
profesionais.

APS1.3 Analizar a evolución da linguaxe verbal e non verbal infantil de cada idade, para obter 
información que permita programar actividades.

APS1.4 Valorar os resultados da análise dos tipos de linguaxe infantil para o relacionar coa súa 
influencia no desenvolvemento dos nenos e as nenas.

APS1.5 Relacionar a evolución da linguaxe lóxico-matemática dos nenos e as nenas co seu 
desenvolvemento cognitivo.

APS1.6 Transmitir a información referida a posibles trastornos ou alteracións da linguaxe infantil, 
seguindo o procedemento establecido e solicitando asesoramento de profesionais 
competentes.

Programar actividades e xogos que favorezan o desenvolvemento 
expresivo e comunicativo infantil de cero a seis anos.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Programar actividades diarias que fomenten a conversa entre os nenos e as nenas.

APS2.2 Programar xogos e/ou actividades que lles permitan aos nenos e ás nenas exploraren as 
calidades sonoras do seu propio corpo, dos obxectos e dos instrumentos musicais.

APS2.3 Programar actividades lóxico-matemáticas favorecedoras do desenvolvemento cognitivo 
infantil.

APS2.4 Programar visitas a exposicións ou museos para que as nenas e os nenos se aproximen ás 
técnicas de expresión do seu ámbito social e cultural.

Seleccionar, organizar e utilizar os recursos materiais e metodolóxicos 
máis apropiados para o desenvolvemento da expresión e a 

comunicación infantil.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Seleccionar cancións en función dos logros que se pretenda alcanzar, como descanso, 
movemento ou recreación, etc.

APS3.2 Empregar as cancións máis adecuadas a cada momento evolutivos dos nenos e as nenas, 
garantindo o seguimento e o acompañamento xestual do canto por parte destes.

APS3.3 Construír instrumentos sonoros a partir de diferentes materiais.

APS3.4 Seleccionar os instrumentos e os utensilios máis apropiados á capacidade de utilización 
dos nenos e as nenas.

APS3.5 Organizar os instrumentos e os utensilios para o doado acceso e uso dos nenos e as nenas.

APS3.6 Organizar os recursos materiais de maneira que favorezan a exploración e faciliten a 
representación plástica por parte dos nenos e as nenas.

APS3.7 Utilizar a literatura infantil como recurso metodolóxico, de maneira que cumpra unha función 
lúdica, creativa, recreativa e educativa.

APS3.8 Seleccionar os libros, materiais gráficos e libros de imaxes de modo que se adapten á idade 
das nenas e os nenos.

APS3.9 Utilizar os contos como recurso educativo para a intervención, que favorezan a 
comprensión e a expresión oral, a estruturación espazo-temporal, o desenvolvemento 
afectivo, social e moral, o pensamento simbólico, a atención, a creatividade e a resolución 
de conflitos.
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Seleccionar, organizar e utilizar os recursos materiais e metodolóxicos 
máis apropiados para o desenvolvemento da expresión e a 

comunicación infantil.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.10 Utilizar a dramatización como recurso didáctico, para potenciar as formas de expresión e o 
xogo simbólico nos nenos e as nenas, conxugando os tipos de expresión e linguaxe.

APS3.11 Organizar talleres e recunchos de expresión plástica.

APS3.12 Organizar a biblioteca escolar e o recuncho dos contos. 
Condicións: espazo, mobiliario, material.
- Libros.
- Actividades.
- Normas.

APS3.13 Utilizar a dramatización como recurso didáctico:
- Expresión corporal.
- Xogo simbólico.
- Dramatización.
- Mimo.
- Teatro de monicreques.
- Teatro de sombras.
- Narrar contos para diversas idades utilizando varias técnicas dramáticas.

APS3.14 Organizar o recuncho do xogo dramático: espazos, materiais, etc.

Intervir educativamente favorecendo o desenvolvemento das formas de 
expresión e comunicación, non reproducindo estereotipos sexistas e 

reforzando a valoración social das nenas e das mulleres.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Seguir as directrices da programación de aula, potenciando o desenvolvemento das 
capacidades e a autonomía dos nenos e as nenas, así como o desenvolvemento das 
formas de expresión.

APS4.2 Establecer situacións comunicativas lúdicas que permitan a evolución da linguaxe das 
nenas e os nenos cara aos modelos adultos, que non reproduzan estereotipos sexistas e 
que reforcen a valoración social das nenas e as mulleres.

APS4.3 Establecer situacións comunicativas lúdicas, en torno a balbucidos, xestos, a mirada e as 
expresións faciais.

APS4.4 Asignar significados aos xestos, aos soletreos e ás palabras para facilitar a comunicación 
entre nenos ou nenas e o persoal técnico.

APS4.5 Aplicar un modelo de linguaxe oral adecuado, que facilite a súa aprehensión polos nenos e 
as nenas.

APS4.6 Establecer interaccións coas nenas e os nenos onde se acepten as gramáticas infantís e 
que permitan a súa evolución cara aos modelos adultos.

APS4.7 Aplicar modelos de produción verbal que non reproduzan estereotipos sexistas e reforcen a 
valoración social das nenas e as mulleres.

APS4.8 Cantar as cancións máis adecuadas aos momentos evolutivos dos nenos e as nenas e aos 
logros que se pretenda alcanzar, garantindo o seguimento e o acompañamento xestual do 
canto por parte destes.

APS4.9 Adaptar as cancións adecuadas ao desenvolvemento evolutivo de cada neno ou nena e do 
grupo.

APS4.10 Desenvolver xogos e/ou actividades que permitan explorar as calidades do son (ritmo, 
volume ou rapidez e lentitude).

APS4.11 Facer xogos e/ou actividades que permitan o desenvolvemento dos tipos de linguaxe 
expresiva e comunicativa dos nenos e as nenas de cero a seis anos (plásticas, musicais, 
etc.).

APS4.12 Desenvolver actividades plásticas, audiovisuais e multimedia para potenciar a adquisición 
de habilidades e destrezas cognitivas.

APS4.13 Recoller as experiencias salientables do neno ou a nena e do grupo nos libros de imaxes 
de maneira que permita a súa posterior evocación, axudando á comprensión da función 
representativa dos portadores de textos.

APS4.14 Narrar contos para diferentes idades utilizando as técnicas dramáticas, facilitando o 
descubrimento do pracer da lectura, o interese polos contos, ademais da comprensión oral, 
a atención e a estruturación espazo-temporal.

APS4.15 Reproducir contos mediante técnicas dramáticas, facilitando o descubrimento do pracer da 
lectura, o interese polos contos, ademais da comprensión oral, a atención e a estruturación 
espazo temporal.

APS4.16 Desenvolver as formas de expresión e comunicación que non reproduzan estereotipos 
sexistas e que reforcen a valoración social das nenas e as mulleres.
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Intervir educativamente favorecendo o desenvolvemento das formas de 
expresión e comunicación, non reproducindo estereotipos sexistas e 

reforzando a valoración social das nenas e das mulleres.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.17 Aplicar estratexias metodolóxicas que faciliten a aprendizaxe das formas de expresión e 
comunicación polos nenos e as nenas.

APS4.18 Empregar os materiais e a técnicas plásticas de maneira que esperten o interese polo seu 
uso, o gusto pola representación e a mellora da técnica, evitando os estereotipos e 
modelos de representación.

APS4.19 Dar resposta ás dificultades da linguaxe seguindo as pautas establecidas polos 
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