
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 accións para favorecer a exploración do 
contorno a través do contacto cos obxectos, e as 

relacións do neno ou da nena cos seus iguais e coas 
persoas adultas

Unidade de competencia. Nivel.

3UC1032_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.

Planificar actividades e situacións que favorezan o desenvolvemento 
emocional e social dos nenos e as nenas.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Planificar actividades con obxectos e materiais que favorezan a expresión de emocións e 
sentimentos.

APS1.2 Planificar situacións que lle ofrezan a cada nena e a cada neno a interacción necesaria 
para o seu benestar emocional.

APS1.3 Organizar recursos, espazos e agrupamentos atendendo ás necesidades socioafectivas 
das nenas e os nenos.

Seleccionar e aplicar normas adecuadas ás posibilidades das nenas e 
os nenos que favorezan o seu desenvolvemento social e afectivo-sexual.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Traballar de maneira transversal coas normas durante as actividades rutineiras coas nenas 
e os nenos, facendo referencia ao seu uso social.

APS2.2 Aplicar unha disciplina adecuada, inmediata e coherente coa falta cometida, e con duración 
limitada.

APS2.3 Exporlles ás nenas e aos nenos unhas normas de actuación baseadas no respecto ás 
outras persoas e non na concepción da sexualidade como algo que se ten que ocultar.

APS2.4 Presentar acotío as normas que regulan a convivencia do grupo intentando que as nenas e 
os nenos entendan a súa función na medida das súas posibilidades.

APS2.5 Anticipar as condicións necesarias para garantir o autocontrol e a seguridade das nenas e 
os nenos nos desprazamentos.

Desenvolver actividades orientadas á observación e a exploración do 
propio corpo e o dos demais, considerando a tipificación sexual.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Ofrecer momentos de exploración do propio corpo na actividade diaria da aula.

APS3.2 Efectuar actividades específicas para a observación e a exploración do propio corpo, así 
como para o coñecemento das súas posibilidades.

APS3.3 Efectuar actividades orientadas á observación e a exploración do seu corpo, das súas 
calidades, e as diferenzas e semellanzas cos demais.

APS3.4 Traballar coa creación da tipificación sexual no marco das actividades planificadas.

APS3.5 Identificar as características que fan os nenos e as nenas iguais e diferentes.

Desenvolver actividades para o coñecemento das familias.APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Elaborar materiais para traballar coa historia persoal de cada nena e cada neno a partir da 
súa familia.

APS4.2 Observar o xogo simbólico das nenas e os nenos.

APS4.3 Introducir no xogo elementos que apoien o desempeño de papeis variados que non 
reproduzan unha asignación sexista de papeis.

APS4.4 Analizar a influencia das características e os estilos educativos da familia no 
desenvolvemento socioafectivo das nenas e os nenos.

Analizar situacións de conflito e identificar estratexias para a 
intervención educativa.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Analizar situacións de conflito das nenas e os nenos observando o seu comportamento.

APS5.2 Identificar as estratexias de intervención e mediación máis adecuadas para propiciar o 
consenso entre as nenas e os nenos.

APS5.3 Intervir educativamente en situacións de conflito, seguindo protocolos.
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Desenvolver actividades para a participación das familias na escola 
infantil.

APP6 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS6.1 Promover a participación das familias en diferentes contextos e situacións escolares.

APS6.2 Facilitar o mantemento das relacións dentro da propia familia e entre familias.

Desenvolver estratexias para axudar á adquisición dunha autoimaxe 
positiva da nena e o neno.

APP7 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS7.1 Aplicar indicadores de avaliación fiables para valorar a autoestima e a autoimaxe.

APS7.2 Interpretar a información obtida na avaliación para axustar a súa intervención ás 
necesidades de cada nena e neno.

APS7.3 Crear un contorno relacional e un clima de seguridade afectiva que lles favoreza ás nenas e 
os nenos unha retroalimentación positiva, respecto de si mesmos e das súas capacidades.

APS7.4 Axustar a intervención, o acompañamento e a axuda ás características de cada nena e 
neno.

APS7.5 Facilitar o descubrimento ás nenas e aos nenos das súas propias capacidades, prestando 
as axudas requiridas.

APS7.6 Comunicarse coas nenas e os nenos, e coas familias, empregando unha linguaxe 
apropiada, sempre en positivo, reaccionando ante os seus éxitos e as capacidades.

Utilizar recursos adecuados para o coñecemento do contorno natural, 
social e cultural próximo.

APP8 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS8.1 Elaborar as guías de observación adecuadas, orientadas aos elementos desexados.

APS8.2 Dispor os espazos en función dos obxectivos.

APS8.3 Organizar festas facendo referencia aos aspectos sociais e culturais que levan consigo.

APS8.4 Utilizar recursos motivadores e adecuados aos intereses das nenas e os nenos que faciliten 
a vivencia da festa en toda a súa dimensión.

APS8.5 Desenvolver saídas a contornos distintos do escolar desde unha perspectiva global de 
construción de coñecementos.

APS8.6 Desenvolver situacións de xogo simbólico permitindo posteriormente a evocación, a 
representación e a organización mental do observado.

APS8.7 Formular situacións en torno á saída que les permita analizar relacións causa-efecto.

APS8.8 Planificar as actividades co obxectivo de achegar as nenas e os nenos ao coñecemento e 
ao aprecio das manifestacións culturais propias.
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