PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN
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COMPETENCIAS PROFESIONAIS
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: EXTINCIÓN DE INCEDIOS E SALVAMENTO
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA AS
TRABALLADORAS E TRABALLADORES
UNIDADE DE COMPETENCIA
“UC0401_2: Executar as operacións necesarias para salvar
vidas en perigo”
LEA ATENTAMENTE AS INSTRUCIÓNS
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. A información recollida nel ten
CARÁCTER RESERVADO, ao estar protexida polo disposto na Lei Orgánica 15/1999,
de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
O seu resultado servirá soamente para axudarlle, ORIENTÁNDOLLE en que medida
posúe a competencia profesional da “UC0401_2: Executar as operacións necesarias
para salvar vidas en perigo”.
Non se preocupe, con independencia do resultado desta autoevaluación, Ud. TEN
DEREITO A PARTICIPAR NO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN, sempre que
cumpra os requisitos da convocatoria.
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INSTRUCIÓNS ENCHEMENTO DO CUESTIONARIO:
Cada actividade profesional principal (APP) componse de varias actividades
profesionais secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP e a continuación os seus APS. En cada APS marque
cunha cruz o indicador de autoevaluación que considere máis axustado ao seu grao
de dominio das APS. Devanditos indicadores son os seguintes:
1.
2.
3.
4.

Non se facelo.
Pódoo facer con axuda.
Pódoo facer sen necesitar axuda.
Pódoo facer sen necesitar axuda, e mesmo podería formar a outro traballador
ou traballadora.
INDICADORES DE

APP1: Realizar operacións de salvamento e rescate de persoas AUTOEVALUACIÓN
utilizando medios e técnicas de traballo en altura, actuando
coordinadamente cos compañeiros de dotación, revisando os útiles e
ferramentas a empregar, desenvolvendo as operacións de intervención
1
2
3
4
cumprindo a normativa de seguridade e medio ambiente, executando
as ordes do superior responsable.
APS1.1: Desenvolver operacións para asegurar a protección das persoas
implicadas.

APS1.2: Adecuar as condicións físicas do
desenvolvemento de operacións de salvamento.

interveniente

para

o

APS1.3: Localizar a persoas en perigo atrapadas de maneira prioritaria para
garantir a seguridade das mesmas.

APS1.4: Emprazar os medios para efectuar a manobra de salvamento.

APS1.5: Localizar os puntos de ancoraxe en elementos seguros da estrutura
para efectuar a manobra de salvamento.

APS1.6: Eliminar, asegurando ou estabilizando, os elementos danados para
garantir a seguridade das persoas.

APS1.7: Prestar asistencia e alivio ás persoas afectadas ou feridas de
maneira inmediata para garantir a súa seguridade.
APS1.8: Inmobilizar nun medio dispoñible ao accidentado, asegurando o seu
traslado.
APS1.9: Trasladar aos feridos a unha zona segura de maneira inmediata para
garantir a protección dos mesmos.

INDICADORES DE

APP2: Realizar operacións de salvamento de persoas en espazos AUTOEVALUACIÓN
confinados, podendo existir atmosferas tóxicas ou asfixiantes e
espazos reducidos de paso, actuando coordinadamente cos
compañeiros de dotación, revisando os útiles e ferramentas a
2
3
4
empregar, desenvolvendo as operacións de intervención cumprindo a 1
normativa de seguridade e medio ambiente, executando as ordes do
superior responsable.
APS2.1: Desenvolver operacións de salvamento de persoas para asegurar a
protección das persoas implicadas en espazos confinados.

APS2.2: Adecuar condicións físicas do interveniente para o desenvolvemento
das operacións de salvamento en espazos confinados.

APS2.3: Localizar a persoas en perigo atrapadas de maneira prioritaria para
garantir a súa seguridade.
APS2.4: Prestar asistencia e alivio ás persoas afectadas ou feridas de maneira
inmediata para garantir a súa seguridade.

APS2.5: Comprobar a atmosfera do espazo confinado para determinar se é ou
non nociva para a saúde.

APS2.6: Usar os medios de protección persoal para efectuar as operacións de
salvamento en espazos confinados.
APS2.7: Emprazar medios técnicos e humanos, para efectuar as operacións
de salvamento en espazos confinados.

APS2.8: Inmobilizar nun medio dispoñible ao accidentado, asegurando o seu
traslado en espazos confinados.

APS2.9: Trasladar aos feridos a unha zona segura de maneira inmediata para
garantir a protección dos mesmos.

INDICADORES DE

APP3: Realizar operacións de salvamento en accidentes de medios de AUTOEVALUACIÓN
transporte, utilizando os medios técnicos individuais e colectivos para a
intervención, actuando coordinadamente cos compañeiros de dotación,
revisando os útiles e ferramentas a empregar, desenvolvendo as
1
2
3
4
operacións de intervención cumprindo a normativa de seguridade e
medio ambiente, executando as ordes do superior responsable.
APS3.1: Desenvolver as operacións de salvamento en accidentes de medios
de transporte, asegurando a protección das persoas implicadas.

APS3.2: Localizar a persoas en perigo atrapadas en accidentes de medios de
transporte, para garantir a súa seguridade.

APS3.3: Prestar asistencia e alivio ás persoas afectadas ou feridas en
accidentes de medios de transporte, para garantir a súa seguridade .

APS3.4: Emprazar os medios técnicos individuais e colectivos para efectuar a
manobra de salvamento en accidentes de medios de transporte.

APS3.5: Estabilizar o vehículo para evitar desprazamentos que incrementen o
perigo da situación.

APS3.6: Dispoñer os medios de prevención ante un posible incendio ou
explosión para atacar un posible incendio que sobreveña.

APS3.7: Executar as aperturas de portas ou cortes na carrocería, segundo a
posición do vehículo para abordar á vítima.

APS3.8: Reparar as estruturas inestables (postes, valos, pontes, entre outros)
como consecuencia do accidente para evitar riscos ás persoas.

APS3.9: Conter, controlando, derrámelos de combustible, para evitar o risco
de incendio e de contaminación ambiental.

APS3.10: Efectuar a estabilización sanitaria do accidentado antes de proceder
ao seu descarcelación, para evitar riscos adicionais.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Realizar operacións de rescate e salvamento de persoas en

superficies acuáticas, utilizando os medios técnicos individuais e
colectivos para a intervención, actuando coordinadamente cos
compañeiros de dotación, revisando os útiles e ferramentas a
empregar, desenvolvendo as operacións de intervención cumprindo a
normativa de seguridade e medio ambiente, executando as ordes do
superior responsable.
APS4.1: Valorar os factores de interese en relación co estado do medio
acuático, caudal, profundidade, cor da auga, vexetación, rocas, entre outros,
para prever as medidas de seguridade e operativas.

APS4.2: Seleccionar no lugar do rescate os recursos materiais en función da
contorna e do número de accidentados para proceder ao rescate.

APS4.3: Establecer liñas de seguridade, seguindo os criterios de
autoprotección, accedendo a beiras e zonas de interese por lugares seguros
para garantir as condicións de seguridade aos actuantes.

APS4.4: Contactar coa vítima, por detrás, utilizando técnicas de zafaduras e
evitando golpes para controlar en condicións de seguridade á vítima e ao
rescatador.

APS4.5: Efectuar o traslado da vítima a lugar seguro, en función das
condicións da contorna, da vítima e dos recursos dispoñibles para garantir a
seguridade da vítima e prontitude no rescate.

APS4.6: Adecuar as condicións físicas do interveniente para o
desenvolvemento das operacións de salvamento de persoas en superficies
acuáticas.
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