
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

Definir, secuenciar e avaliar aprendizaxes, interpretadas 
no contexto do desenvolvemento infantil de cero a seis 

anos

Unidade de competencia. Nivel.

3UC1033_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 referida á situación social e familiar, e ao momento 
psicoevolutivo das nenas e os nenos, para levar a cabo a intervención 

educativa, empregando os instrumentos deseñados previamente.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Seleccionar os instrumentos de observación e recollida de datos necesarios para coñecer a 
situación social e familiar, e o momento psicoevolutivo dos nenos e as nenas con quen se 
vaia intervir.

APS1.2 Utilizar os instrumentos de observación e recollida de datos previstos para compilar 
información sobre a situación social, familiar e momento psicoevolutivo dos nenos e as 
nenas cos que se vaia intervir.

APS1.3 Determinar a situación social e familiar, e o momento psicoevolutivo dos nenos e as nenas, 
interpretando a información específica recollida.

APS1.4 Analizar a información compilada para obter as características dos nenos e as nenas sobre 
quen se vaia facer a intervención.

Elaborar programacións de intervencións educativas, coas 
correspondentes adaptacións curriculares segundo as necesidades 

educativas individuais, para o desenvolvemento sensorial, cognitivo e 
motor de nenos e as nenas de educación infantil, a partir da proposta 

pedagóxica do centro.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Analizar propostas pedagóxicas para identificar e seleccionar os contidos e os principios 
metodolóxicos xerais das aprendizaxes establecidas para o desenvolvemento sensorial, 
cognitivo e motor de nenos e nenas de educación infantil.

APS2.2 Determinar o momento evolutivo de nenos e nenas de cero a un ano, de un a dous anos, e 
de dous a tres anos no ámbito formal, con quen se vaia intervir.

APS2.3 Definir os criterios metodolóxicos aplicables á elaboración da adaptación curricular.

APS2.4 Elaborar a programación das actividades, incluíndo os elementos curriculares requiridos, 
tales como obxectivos, contidos, metodoloxía, avaliación, etc., tendo en consideración as 
teorías e as etapas psicomotrices dos nenos e as nenas.

APS2.5 Modificar as unidades básicas da programación de aula en función do desenvolvemento 
psicoevolutivo dos nenos e as nenas, e das características do grupo.

APS2.6 Programar a secuencia de experiencias cotiás, establecendo os horarios, para que o neno 
ou a nena descubran a organización temporal.

APS2.7 Programar as actividades específicas individuais e colectivas tendo en conta a organización 
e a representación das secuencias temporais diarias e semanais.

APS2.8 Secuenciar os contidos en función do grao de dificultade dos obxectivos de aprendizaxe 
para o desenvolvemento infantil no ámbito cognitivo, sensorial, motor, social e afectivo dos 
nenos e as nenas.

APS2.9 Planificar espazos, tempos, materiais e recursos nas adaptacións curriculares.

Organizar e seleccionar sesións de psicomotricidade, tendo en conta os 
recursos espaciais e materiais, e os obxectos na aula para o 

desenvolvemento sensorial, cognitivo e motor, en función do momento 
evolutivo e os obxectivos establecidos.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Identificar a capacidade motora das nenas e os nenos para establecer obxectivos da 
intervención.

APS3.2 Seleccionar expedientes de actividades do desenvolvemento neuromotor e sensomotor dos 
nenos e as nenas.

APS3.3 Seleccionar moblaxe e materiais que favorezan a maduración do control postural dos nenos 
e as nenas e o desenvolvemento psicomotor, a partir da observación diaria.
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Organizar e seleccionar sesións de psicomotricidade, tendo en conta os 
recursos espaciais e materiais, e os obxectos na aula para o 

desenvolvemento sensorial, cognitivo e motor, en función do momento 
evolutivo e os obxectivos establecidos.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.4 Seleccionar sesións de psicomotricidade dirixidas con xogos, circuítos, exercicios, etc.

APS3.5 Organizar os recursos espaciais e materiais para que os nenos e as nenas exploren o 
contorno inmediato sen interferencias nin conflitos entre eles.

APS3.6 Potenciar o desenvolvemento psicomotor dos nenos e as nenas, tendo en consideración os 
contidos e as actividades da áreas de aprendizaxe.

APS3.7 Organizar os elementos na aula en función dos obxectivos e das actividades implicadas, 
facendo especial atención aos obxectos cotiáns, para que as nenas e os nenos analicen as 
súas formas e funcións, e o extrapolen ao contorno real.

APS3.8 Organizar materiais mediante a realización de operacións como seriación, clasificación, 
secuencia ou outras, para favorecer a percepción de sensacións nos nenos e as nenas.

APS3.9 Estimular a exploración libre dos materiais polos nenos e as nenas para favorecer a 
percepción de sensacións neles.

Efectuar intervencións educativas que favorezan o desenvolvemento 
sensomotor da etapa evolutiva dos nenos e as nenas de cero a tres 

anos.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Intervir educativamente considerando as diferenza individuais do grupo e introducindo 
rutinas tales como fase de quecemento, desenvolvemento, relaxación e lembranza-
reflexión, etc.

APS4.2 Pór en práctica actividades de desenvolvemento sensomotor para os nenos e as nenas de 
cero a tres anos.

APS4.3 Colocar nun lugar visible da aula as rutinas de traballo referente ás actividades diarias das 
nenas e os nenos.

APS4.4 Aplicar as teorías e as etapas psicomotrices infantís durante o desenvolvemento da 
intervención educativa.

APS4.5 Realizar experiencias de transformación de materiais e utensilios cos nenos e as nenas, 
combinando os materiais.

APS4.6 Obter información individual e grupal durante o desenvolvemento da actividade, aplicando 
protocolos establecidos.

APS4.7 Detectar situacións de especial necesidade de atención a través da información obtida coa 
observación diaria.

Seleccionar e utilizar instrumentos de avaliación previstos para a 
valoración do desenvolvemento sensomotor.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Analizar a normativa referida á avaliación dos procesos de aprendizaxe para o 
desenvolvemento sensomotor dos nenos e as nenas.

APS5.2 Deseñar de forma colexiada o proceso de avaliación de aprendizaxes dos nenos e as 
nenas, determinando os momentos e as secuencias de aplicación.

APS5.3 Definir os momentos e as secuencias de aplicación dos instrumentos de avaliación.

APS5.4 Elaborar instrumentos de avaliación adecuados a cada momento temporal, para identificar 
os logros de aprendizaxe.

APS5.5 Utilizar os instrumentos de avaliación para obter a información que permita valorar as 
capacidades e os logros dos nenos e as nenas.

APS5.6 Recoller a información da avaliación, seguindo os procedementos da institución e 
garantindo a súa privacidade.

APS5.7 Interpretar a información obtida no proceso de avaliación, identificándoa co 
desenvolvemento integral do neno ou a nena en termos de capacidade, dentro da súa 
competencia profesional.

APS5.8 Contrastar a información salientable obtida na avaliación e derivar ao profesional 
competente para o seu asesoramento ou a intervención especializada.

APS5.9 Intercambiar información cos profesionais e a familia, seguindo os criterios previstos.
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