PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN
E ACREDITACIÓN DAS
COMPETENCIAS PROFESIONAIS
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SERVIZO PARA O CONTROL DE PRAGAS
Código: SEA028_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOAVALIACIÓN PARA AS
TRABALLADORAS E TRABALLADORES
UNIDADE DE COMPETENCIA
"UC0078_2 Preparar e transportar medios e produtos
para o control de pragas"
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, do
13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
O seu resultado servirá soamente para axudalo, ORIENTÁNDOO en que medida
posúe a competencia profesional da "UC0078_2 Preparar e transportar medios e
produtos para o control de pragas".
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.

Nome e apelidos do traballador/a:
Firma:
NIF:
Nome e apelidos do asesor/a:
Firma:
NIF:

UC0071_2

Folla1 de3

INSTRUCIÓNS CUMPRIMENTACIÓN 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 autoavaliación que considere máis axustado o seu grao de
dominio das APS. Os devanditos indicadores son os seguintes:
1.
2.
3.
4.

Non sei facelo.
Pódoo facer con axuda
Pódoo facer sen necesitar axuda
Pódoo facer sen necesitar axuda, e mesmo podería formar outro traballador ou
traballadora.

APP1: Preparar produtos biocidas para a súa aplicación inmediata no
control de pragas, cumprindo as normas de prevención de riscos
laborais e medio ambientais.

INDICADORES DE
AUTOAVALIACIÓN
1

2

3

APS1.1: Comprobar que o produto elixido está nas condicións necesarias para
a súa aplicación.

APS1.2: Seleccionar o equipo requirido (pulverizador, nebulizador, fumigador
entre outros) para a aplicación do produto biocida.

APS1.3: Comprobar a operatividade do equipo seleccionado para a aplicación
de biocidas.

APS1.4: Comprobar que a forma de preparación (dilución, emulsión,
formación de fume, aplicación directa por salferido entre outros) é a
correspondente ao tipo de praga.

APS1.5: Preparar o produto seguindo as normas do fabricante, segundo figura
na etiqueta
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APP2: Cargar os produtos biocidas no medio de transporte, cumprindo
as normas de prevención de riscos laborais e ambientais.

INDICADORES DE
AUTOAVALIACIÓN
1

2

3

4

APS2.1: Cargar o produto no equipo de aplicación (nebulizadores,
pulverizadores, laqueadora, entre outros) segundo as necesidades do
tratamento a realizar.

APS2.2: Comprobar a integridade do envase para evitar fugas ou derrames do
produto.

APS2.3: Comprobar a etiquetaxe, verificando a súa conformidade coa
lexislación aplicable.

APS2.4: Cargar os equipos de aplicación no medio de transporte, anclándoos
neste, respectando o establecido nos manuais de transporte e na normativa
sobre transporte de produtos químicos perigosos.

APS2.5: Cargar os produtos biocidas (desinfectantes, raticidas, insecticidas
entre outros) no medio de transporte.

APS2.6: Comprobar que a ficha de seguridade acompaña os produtos que se
transportan en cumprimento da normativa de produtos químicos perigosos.

APP3: Transportar os produtos biocidas ata o lugar de aplicación,
cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e ambientais.

INDICADORES DE
AUTOAVALIACIÓN
1

2

3

APS3.1: Verificar que se encontra dispoñible o medio de transporte idóneo.

APS3.2: Comprobar as condicións de transporte dos produtos biocidas e os
equipos de aplicación, co fin de asegurar a integridade e calidade dos
produtos e os seus equipos de aplicación.

APS3.3: Comprobar os instrumentos necesarios para utilizar en caso de
derramos ou accidentes segundo o procedemento establecido.
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