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TRABALLADORAS E TRABALLADORES
UNIDADE DE COMPETENCIA
“UC0402_2: Executar as operacións necesarias para o control e
extinción de incendios”
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 “UC0402_2: Executar as operacións necesarias
para o control e extinción de incendios”.
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.

APP1: Revisar o funcionamento e estado dos equipos de protección, INDICADORES DE
medios, ferramentas, útiles, máquinas e vehículos usados na extinción AUTOEVALUACIÓN
de incendios, executando as ordes do responsable superior e
1
2
3
4
cumprindo coa normativa de prevención de riscos laborais.
APS1.1: Revisar os útiles e ferramentas a utilizar, para verificar a ausencia de
defectos e as súas características.
APS1.2: Valorar o funcionamento das máquinas e vehículos autobombas
verificando a súa operatividade.
APS1.3: Executar as operacións de instalación e prolongación dos medios,
útiles e elementos que compoñen as instalacións de ataque ao lume
garantindo a operatividade nunha emerxencia real.
APS1.4: Executar as diversas operacións de recollida dos medios, útiles e
elementos que compoñen as instalacións de ataque ao lume para a súa
dispoñibilidade.
APS1.5: Limpar os medios, útiles e elementos que forman parte do equipo de
traballo mellorando a súa operatividade e lonxevidade do material.

APP2: Efectuar os labores de extinción de incendios en ámbito urbano, INDICADORES DE
garantindo a seguridade dos intervenientes e priorizando o rescate de AUTOEVALUACIÓN
vítimas, executando ordes do responsable superior e cumprindo coa
1
2
3
4
normativa de prevención de riscos laborais.
APS2.1: Manter as condicións físicas para desenvolver os traballos
específicos da profesión.
APS2.2: Emprazar os vehículos autobomba en lugar seguro, permitindo as
operacións e a mobilidade dos vehículos.
APS2.3: Asegurar a protección das persoas implicadas no incendio de
maneira inmediata, realizando a súa evacuación ou confinamento, para
garantir a súa seguridade e integridade.
APS2.4: Valorar o tipo e magnitude do incendio determinando os medios e

APP2: Efectuar os labores de extinción de incendios en ámbito urbano, INDICADORES DE
garantindo a seguridade dos intervenientes e priorizando o rescate de AUTOEVALUACIÓN
vítimas, executando ordes do responsable superior e cumprindo coa
1
2
3
4
normativa de prevención de riscos laborais.
recursos, para o seu control.
APS2.5: Dispoñer as liñas de protección, evitando a propagación do incendio.
APS2.6: Extinguir os elementos incendiados para garantir a extinción do
incendio en condicións de seguridade.
APS2.7: Empregar técnicas de ventilación por presión positiva ou outras,
controlando o movemento dos fumes xerados no incendio.
APS2.8: Realizar as operacións de intervención en tempo, con garantías de
seguridade e respectando as normas ambientais, garantindo a integridade dos
intervenientes e minimizando danos persoais, materiais e ambientais.
APS2.9: Efectuar unha inspección final, que asegure a completa extinción do
incendio, antes de retirar os medios do lugar.

APP2: Efectuar os labores de extinción de incendios no ámbito forestal, INDICADORES DE
garantindo a seguridade dos intervenientes, executando as ordes do AUTOEVALUACIÓN
responsable superior e cumprindo coa normativa de prevención de
1
2
3
4
riscos laborais.
APS3.1: Desenvolver as operacións de intervención para asegurar a
protección das persoas implicadas.
APS3.2: Sufocar os puntos e frontes activos con batefuegos ou outras
ferramentas, efectuando a manobra de extinción.
APS3.3: Utilizar os extintores de mochila en lumes de chan, actuando
paralelamente ao bordo do incendio.
APS3.4: Estender instalacións de mangueiras, tras a súa conexión aos
vehículos e motobombas para evitar rozamentos e danos á instalación.
APS3.5: Aplicar a auga sobre o lume, dirixindo o chorro co ángulo de ataque
acorde á profundidade da capa de combustible e do chan vexetal.
APS3.6: Executar as liñas de defensa, tallando ou podando árbores e
eliminando combustible para atallar as frontes activas de lume.
APS3.7: Efectuar contrafuegos ou outros medios de loita, colaborando con
outros colectivos.
APS3.8: Executar normas específicas do persoal de terra de forma coordinada
entre as dotacións de extinción, no caso de aplicación de medios aéreos para
a extinción dun incendio forestal garantindo a seguridade dos efectivos.
APS3.9: Sufocar os restos e rescoldos do incendio evitando que puidesen dar
lugar ao reavive dos focos do incendio e vixiándoos.

APP2: Extinguir incendios nos que estean involucradas sustancias INDICADORES DE
perigosas, garantindo a seguridade dos intervenientes e atenuando os AUTOEVALUACIÓN
riscos cara á poboación e o medio ambiente, executando as ordes do
responsable superior e cumprindo coa normativa de prevención de 1
2
3
4
riscos laborais.
APS4.1: Situar os vehículos de emerxencia en espazos protexidos dos efectos
mecánicos e térmicos, procedentes do colector de materia perigosa, evitando
danos a persoas e medios.
APS4.2: Identificar a clase de materia incendiada para establecer as medidas
de seguridade, estratexia e tácticas na intervención.
APS4.3: Verificar que na área de intervención a atmosfera non é nociva para a
saúde, evitando danos aos intervenientes.
APS4.4: Usar axentes extintores para a materia afectada evitando riscos
adicionais e garantir a extinción do incendio en condicións de seguridade.
APS4.5: Localizar hidrantes próximos ou puntos de alimentación efectuando
instalacións de mangueiras para alimentar ás autobombas.
APS4.6: Efectuar a instalación de mangueiras desde as autobombas ata a
zona do incidente, controlando a súa propagación e extinguindoo.
APS4.7: Controlar as augas de escorrentía usadas na extinción impedindo a
entrada da sustancia incendiada nas redes de rede de sumidoiros, terreo, mar
ou correntes de auga, evitando a contaminación ambiental.

