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UNIDADE DE COMPETENCIA
“UC0404_2: Executar as operacións necesarias para o control
de emerxencias coas axudas técnicas adecuadas”
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 “UC0404_2: Executar as operacións necesarias
para o control de emerxencias coas axudas técnicas adecuadas”.
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: Manter os equipos de protección, medios, ferramentas, útiles, INDICADORES DE
máquinas e vehículos usados en emerxencias, utilizando axudas AUTOEVALUACIÓN
técnicas e executando as ordes do superior responsable.
1

2

3

4

APS1.1: Revisar os útiles e ferramentas a utilizar para a valoración de
ausencia de defectos e as súas características.
APS1.2: Verificar a ausencia de defectos nos medios de elevación e tracción
para asegurar o seu funcionamento.
APS1.3: Verificar a ausencia de defectos, nos medios de illamento eléctrico
para asegurar o seu funcionamento.
APS1.4: Corroborar a ausencia de defectos nos medios de corte, separación e
extracción para asegurar o seu funcionamento.
APS1.5: Verificar a ausencia de defectos nos medios de equipamento
sanitario para asegurar o seu funcionamento.

APP2: Efectuar operacións de consolidación das construcións, INDICADORES DE
utilizando os medios técnicos individuais e colectivos, mantendo as AUTOEVALUACIÓN
condicións físicas, actuando en coordinación cos compañeiros de
1
2
3
4
dotación e executando as ordes do xefe de grupo.
APS2.1: Emprazar os vehículos de emerxencias en lugar protexido de
derrubamentos, para permitir as operacións e a mobilidade dos vehículos.
APS2.2: Desenvolver as operacións asegurando a protección das persoas
afectadas.
APS2.3: 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.
APS2.4: Estabilizar os elementos estruturais para evitar a súa caída.

APP2: Efectuar operacións de consolidación das construcións, INDICADORES DE
utilizando os medios técnicos individuais e colectivos, mantendo as AUTOEVALUACIÓN
condicións físicas, actuando en coordinación cos compañeiros de
1
2
3
4
dotación e executando as ordes do xefe de grupo.
APS2.5: Sanear os elementos non estruturais evitando a súa caída.
APS2.6: Delimitar as zonas nas que exista un perigo potencial, sinalizando, e
evitando riscos á poboación.

APP2: Executar operacións de achique de auga en zonas puntuais INDICADORES DE
alagadas, utilizando os medios técnicos individuais e colectivos, AUTOEVALUACIÓN
actuando en coordinación cos compañeiros de dotación, preparando as
ferramentas e útiles a utilizar nas axudas técnicas, e executando as 1
2
3
4
ordes do superior responsable.
APS3.1: Identificar as fontes de enerxía, para a súa anulación.
APS3.2: Localizar a orixe da inundación para a súa contención ou desviación.
APS3.3: Emprazar os equipos de aspiración, con motores de combustión en
áreas ventiladas para garantir o correcto funcionamento dos equipos.
APS3.4: Situar os medios de aspiración nas zonas baixas da inundación para
evacuar a totalidade da auga.
APS3.5: Localizar os puntos e áreas onde evacuar as augas, montando as
instalacións de evacuación, evitando que a auga aspirada volva á zona
alagada.

APP2: Executar operacións de liberación do retido e atrapado en INDICADORES DE
ascensores, escaleiras mecánicas , maquinarias e medios mecánicos, AUTOEVALUACIÓN
utilizando os medios técnicos individuais e colectivos, actuando en
coordinación cos compañeiros de dotación, preparando as ferramentas
2
3
4
e útiles a utilizar nas axudas técnicas, e executando as ordes do 1
superior responsable.
APS4.1: Identificar a maquinaria e a parte da mesma sobre a que se debe
actuar para prever os medios, recursos e procedementos de liberación.
APS4.2: Desconectar a subministración eléctrica para evitar postas en marcha
inesperadas que poidan poñer en perigo a integridade física das persoas
rescatadas e aos intervenientes.
APS4.3: Desprazar a cabina do ascensor ao nivel de planta, ancorando, para
facilitar salvamentos.
APS4.4: Deter os motores das escaleiras mecánicas, ascensores, medios
mecánicos e máquinas, evitando postas en marcha inesperadas.

APP2: Executar operacións de liberación do retido e atrapado en INDICADORES DE
ascensores, escaleiras mecánicas , maquinarias e medios mecánicos, AUTOEVALUACIÓN
utilizando os medios técnicos individuais e colectivos, actuando en
coordinación cos compañeiros de dotación, preparando as ferramentas
2
3
4
e útiles a utilizar nas axudas técnicas, e executando as ordes do 1
superior responsable.
APS4.5: Empregar un procedemento non destrutivo na liberación do retido ou
atrapado en ascensores, escaleiras mecánicas, maquinaria e medios
mecánicos.

APP5: Efectuar operacións de apertura de portas, xanelas ou habilitar INDICADORES DE
a apertura dun acceso a un espazo pechado, utilizando os medios AUTOEVALUACIÓN
individuais e colectivos, actuando en coordinación cos compañeiros de
dotación e coas forzas e corpos de seguridade do Estado, executando 1
2
3
4
as ordes do superior responsable.
APS5.1: Identificar a porta e fechadura sobre a que se debe actuar, para
prever os medios, os recursos e as técnicas para empregar.
APS5.2: Esperar a presenza de axentes da autoridade para que avalen o
acceso, de non existir ningún perigo inminente.
APS5.3: Buscar accesos (xanelas, balcóns accesibles, entre outros) para ter
alternativas en caso de dificultades co acceso principal.
APS5.4: Empregar un procedemento non destrutivo na apertura de portas,
reixas, xanelas, entre outros, para deixar o recinto operativo tras a
intervención.

APP6: Efectuar operacións de rescate, recollida e inmovilización de INDICADORES DE
animais utilizando os medios técnicos individuais e colectivos, AUTOEVALUACIÓN
actuando en coordinación cos compañeiros de dotación, preparando as
ferramentas e útiles a utilizar nas axudas técnicas, e executando as 1
2
3
4
ordes do superior responsable.
APS6.1: Identificar o incidente, para seleccionar a técnica de actuación.
APS6.2: Tranquilizar aos animais para reducilos.
APS6.3: Entregar os animais rescatados aos seus propietarios ou aos axentes
da autoridade para a súa custodia, evitando que volvan ser fonte de
problemas.

APP7: Executar as operacións de atención a dementes e suicidas, INDICADORES DE
utilizando os medios técnicos individuais e colectivos, actuando en AUTOEVALUACIÓN
coordinación cos compañeiros de dotación, preparando as ferramentas
e útiles a utilizar nas axudas técnicas, e executando as ordes do 1
2
3
4
superior responsable.
APS7.1: Identificar o incidente en función do lugar e a persoa para rescatar
para seleccionar a técnica de actuación.
APS7.2: Emprazar os medios para evitar os efectos dunha caída.
APS7.3: Entregar a persoa rescatada aos servizos sanitarios ou axentes da
autoridade para evitar que se reproduza a situación de risco anterior.

APP8: Executar operacións de corte de servizos de enerxía, auga e INDICADORES DE
comunicacións utilizando medios técnicos individuais e colectivos, AUTOEVALUACIÓN
actuando en coordinación cos compañeiros de dotación, preparando as
ferramentas e útiles a utilizar nas axudas técnicas, e executando as 1
2
3
4
ordes do superior responsable.
APS8.1: Identificar a subministración de servizos urbanos, sobre o que se
debe actuar e as súas características, para tomar as medidas de seguridade.
APS8.2: Localizar os puntos de acometida de subministracións, para proceder
ao seu corte.
APS8.3: Informar os propietarios da necesidade de revisar a instalación antes
de poñela en servizo novamente, evitando riscos e garantindo a seguridade.
APS8.4: Notificar ás compañías subministradoras a situación da rede para que
procedan ao restablecemento do servizo en condicións normais de
funcionamento.

