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Àrea professional: Gestió ambiental 
 
Unitat de competència: UC0073_2; UC_2-0073-11_2  
 
Títol: Operar els processos de tractament i 
depuració de l’aigua.  
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1. Què és una guia d’evidències  

La guia d’evidències és un instrument de suport per avaluar les competències 
professionals que tenen les persones, adquirides a través de l’experiència laboral i vies 
no formals de formació, mitjançant procediments i metodologies comuns que 
garanteixin la validesa, fiabilitat, objectivitat i rigor tècnic de l'avaluació. 

Serveix per tant, des de la seva vessant d’instrument de suport tècnic, per a l'avaluació 
de cadascuna de les unitats de competència en què s’hagi inscrit l’aspirant, i tindrà per 
objecte comprovar si demostra la competència professional requerida en les 
realitzacions professionals, en els nivells establerts en els criteris de realització i/o en 
una situació de treball, real o simulada, fixada a partir del context professional. 

Eines indispensables per avaluar 
Deixant de banda tots els documents de caire administratiu que la Comissió 
d’avaluació genera en aquesta fase, ens centrem exclusivament en aquells que es 
constitueixen com a eines de l’acte d’avaluació pròpiament dit: 
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2. Criteris d’avaluació 

L’avaluació de les evidències de competència professional, es produeix en dues 
seqüències diferenciades en el temps: en primera instància, s’ha de fer una valoració 
de les evidències indirectes , que són el producte d’assoliments anteriors de 
l’aspirant , conseqüència de la seva trajectòria professional. Aquesta valoració acaba 
amb l’emissió per part de l’avaluador/a del dictamen documental o d’evidències 
indirectes.  

A continuació, només si es dóna el cas que l’aspirant ha superat la valoració de les 
evidències indirectes , s’haurà de valorar les evidències directes , que són les 
produïdes per l’aspirant  durant la realització de les activitats d’avaluació requerides, 
mitjançant l’observació de les tasques que realitza, els productes de treball que 
elabora, els sabers professionals que fa servir durant la realització de les activitats 
professionals i/o les respostes de l’entrevista professional. És mitjançant la valoració 
d’evidències directes  que l’aspirant  pot demostrar si disposa de la competència 
professional requerida en funció del referent establert en la Guia d’Evidències de la 
Unitat de Competència  avaluada. 

Esquema del procés d’avaluació 

 

 

Valoració 
d’evidències 

indirectes  

Dictamen 
documental 

positiu ? 
UC no demostrada 

SI 

NO 

Valoració 
d’evidències 

directes  

Dictamen 
d’avaluació 

positiu ? 
UC no demostrada UC demostrada 

SI NO 

FI DEL 
PROCEDIMENT 

D’AVALUACIÓ DE 
LA UC 
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2.1 Valoració de les evidències indirectes (per obt enir el 
dictamen documental) 

Atès que el procediment d’acreditació de les competències professionals, ha de 
contemplar, tant les competències adquirides a través de l’experiència laboral com 
aquelles que s’han adquirit per vies no formals de formació, es poden diferenciar tres 
possibles escenaris d’acreditació: 

� Cas 1. Aspirants  que accedeixen al procediment amb, exclusivament, experiència 
professional. 

� Cas 2. Aspirants  que accedeixen al procediment amb, exclusivament, formació. 

� Cas 3. Aspirants  que accedeixen al procediment amb una combinació 
d’experiència professional i formació. 

a) Valoració de les evidències indirectes  obtingudes a partir de 
l’experiència professional (si procedeix) 
L’experiència professional relacionada amb el sector s’haurà d’avaluar sempre que 
aquesta formi part del bagatge professional de l’aspirant (escenaris o casos 1 i 3).     

Partint de la “Taula per a la valoració inicial de l’experiència professional” , que 
forma part del Dossier d’assessorament , extraurem els ítems que ens ajudaran a 
avaluar. 

L’avaluació de les evidències indirectes obtingudes a partir de l’experiència 
professional es farà utilitzant algun dels dos criteris que a continuació es detallen: 

Criteri de freqüència  de realització de la RP (Realització professional): 

0 1 2 3 4 

Mai Ocasionalment Sovint 
Mont 
sovint 

Sempre 

 
Criteri de temps  que fa que realitza la RP (Realització professional): 

0 1 2 3 4 

<1 any 
12-23 
mesos 

24-35 
mesos 

36-48 
mesos 

 
>4 anys 

 

Cada RP (Realització professional) haurà de ser valorada utilitzant un o altre criteri 
(criteri de temps o criteri de freqüència ), es a dir, cada RP tindrà un únic criteri de 
valoració i dins de cada UC (Unitat de competència) s’indicarà quines RP s’han de 
valorar amb un criteri o amb l’altre o si totes s’han de valorar amb el mateix criteri. 

El criteri de valoració que s’ha d’aplicar en aquesta UC (Unitat de competència) 
s’indica en la “Taula 1.- Taula de criteris de valoració d’evidènci es indirectes 
obtingudes a partir de l’experiència professional ”, que es mostra més endavant. 
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Es tracta ara, d’omplir la “Taula de valoració  d’evidències” que es troba a l’Annex 3  
i de la que se’n poden fer tantes còpies com aspirants hi hagi. 

En aquest moment, s’ha d’informar parcialment (exclusivament l’àrea d’evidències 
indirectes adquirides a través de l’experiència pro fessional ). Seguint els criteris 
exposats anteriorment, marcarem amb una “E”  la valoració de l’experiència per a cada 
RP (Realització professional). Si la puntuació és inferior a la que marca l’àrea 
ombrejada (2, 3, etc. segons cada RP), significa que estem considerant que les 
evidències indirectes són insuficients per demostrar que la RP (Realització 
professional) està assolida.  

Exemple 1: Com indicar la valoració de les evidè ncies indirectes a partir de 
l’experiència professional 
TAULA DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES  
UC0073_2 / UC_2-0073-11_2: Operar el processos de t ractament i depuració de l’aigua. 

VALORACIÓ   0 1 2 3 4 

E
xp

 

  
 

E  
 
RP1 
30 % 

Posar en marxa, parar i verificar el funcionament d els 
processos unitaris d'Estacions Depuradores d'Aigües  
Residuals (EDAR). 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

     

CM1 
Verificar, supervisar i comprovar els diferents processos de 
planta i el seu correcte funcionament. 

     

CM2 
Registrar als informes normalitzats a l’efecte totes les 
anomalies diàries observades a cada procés de la planta. E

vi
dè

nc
ie

s 
 d

ire
ct

es
 

     

 

E
xp

  
E    

 
RP2 
30 % 

Actuar sobre els processos de tractament de l'aigua  
potable, efectuant les actuacions oportunes, per 
assegurar el seu correcte funcionament i el control 
adequat.  E

vi
dè

nc
ie

s 
in

di
re

ct
es

 

F
or

 

     

CM3 

Verificar, supervisar i comprovar els processos de dosificació 
de clor, reactius, floculació i filtratge i el seu correcte 
funcionament així com el sistema de control i la mesura 
continuada de variables integrades al mateix. 

     

CM4 Realitzar operacions de carrega i emmagatzematge de 
reactius conforme el pla de manteniment establert. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

 d
ire

ct
es

 

     

Un cop feta la valoració de l’experiència (cercles continus en l’exemple anterior) de  
totes les RP (Realitzacions Professionals), estem en condicions de valorar globalment, 
a nivell d’unitat de competència, l’experiència professional , en base a les 
evidències indirectes  exposades per l’aspirant. Per obtenir aquesta valoració hem de 
sumar els % (cercles discontinus en l’exemple anterior) que figuren a l’apartat 
corresponent de la Taula de valoració d’evidències indirectes , i ho farem només 
d’aquelles RPs que tinguin una puntuació E situada dins de l’àrea ombrejada lateral 
(en aquest cas de l’exemple 1, les que són superior o igual a 3 tant en la RP1 com en 
la RP2, per tant, en el cas de l’experiència, només es sumaria el percentatge de la 
RP1 i no el de la RP2). 

Els criteris de valoració de les d’evidències indirectes  obtingudes a partir de 
l’experiència professional , per aquesta UC (Unitat de competència) es mostren en la 
següent taula: 
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Taula 1. TAULA DE CRITERIS DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIE S INDIRECTES 
OBTINGUDES A PARTIR DE L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

UC0073_2 / UC_2-0073-11_2: Operar el processos de t ractament i depuració de l’aigua. 

VALORACIÓ  

 0 1 2 3 4 

RP1 
30% 

Posar en marxa, parar i verificar el 
funcionament dels processos unitaris 
d'Estacions Depuradores d'Aigües 
Residuals (EDAR). 

Valoració mínima >= 3 
 

Criteri = TEMPS 

     

RP2 
30% 

Actuar sobre els processos de 
tractament de l'aigua potable, 
efectuant les actuacions oportunes, 
per assegurar el seu correcte 
funcionament i el control adequat.  

Valoració mínima >= 3 
 

Criteri = TEMPS 

     

RP3 
15% 

Prendre dades i registres dels 
diferents instruments i mesuradors 
instal·lats d'acord amb les 
especificitats de les Estacions de 
Tractament d'Aigües Potables (ETAP) 
i de les Estacions Depuradores 
d'Aigües Residuals (EDAR). 

Valoració mínima >= 3 
 

Criteri = TEMPS 

     

RP4 
15% 

Prendre mostres representatives de 
l'afluent, efluent i processos 
intermedis, d'acord amb les 
especificitats d'Estacions de 
Tractament d'Aigües Potables (ETAP) 
i D'Estacions Depuradores d'Aigües 
Residuals (EDAR).  

Valoració mínima >= 3 
 

Criteri = TEMPS 

     

RP5 
10% 

Col·laborar en les operacions de 
separació, tractament i retira de llots i 
residus. 

Valoració mínima >= 3 
 

Criteri = TEMPS 

     

 

b) Valoració de les evidències indirectes  obtingudes a partir de la 
formació (si procedeix) 
L’avaluació de la formació obtinguda per vies no formals de formació, es portarà a 
terme en els següents casos: 

� Cas 2. Aspirant  que accedeixen al procediment amb, exclusivament, formació. 

� Cas 3. Aspirants  que accedeixen al procediment amb una combinació 
d’experiència professional i formació. 

El referent per a avaluar la formació serà, sempre, el Mòdul Formatiu  que te associat 
la Unitat de Competència  que s’està avaluant (taula/es FxC – Formació per 
Competències , que es troben a l’Annex 2 )  

El procediment és similar al de l’avaluació de l’experiència professional vist 
anteriorment. 

Per a recollir les dades necessàries per aquesta valoració s’ha d’utilitzar la taula de 
l’Annex 4  – Taula de justificació de la puntuació de la formaci ó. 
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Partint de la “Taula per a la valoració inicial de la formació no  formal” , que forma 
part del Dossier d’Assessorament , extraurem els ítems que ens ajudaran a avaluar. 

Per a cada RP, es buscarà el valor que li correspon sobre la taula que es mostra tot 
seguit (Taula 2.- Taula de puntuació de la formació), en funció de l’ajust del cursos en 
qüestió (pel que fa a contingut i durada). 

Taula 2. TAULA DE PUNTUACIÓ DE LA FORMACIÓ 
Ajust del contingut 

 Des de 0% 25% 50% 75% 100% 

25% 0 0 0 1 1 

50% 0 0 1 2 2 

75% 0 1 2 3 3 

A
ju

st
 d

e 
du

ra
da

 

100% 0 1 2 3 4 

 

Per a determinar el “percentatge d’ajust de contingut”  cal utilitzar la dada “Ajust 
del contingut”  (columna 3 de la Taula per a la valoració de la formació no formal del 
Dossier d’Assessorament). 

Per a determinar el “percentatge d’ajust de durada”  cal utilitzar la dada “Ajust de 
durada” (columna 6 de la Taula per a la valoració de la formació no formal del Dossier 
d’Assessorament). 

Un cop obtingut aquest valor s’han d’incorporar els factors modificadors : avaluació, 
antiguitat i garantia de qualitat. 

� Avaluació : Si a la columna avaluació (columna 7 de la Taula per a la 
valoració de la formació no formal del Dossier d’Assessorament) no tenim 
marcat l’ítem de que l’activitat ha estat avaluada multiplicarem la puntuació 
de la valoració de la formació de la RP corresponent, obtinguda abans, per 
0,8. 

� Qualitat:  Si a la columna qualitat (columna 8 de la Taula per a la valoració 
de la formació no formal del Dossier d’Assessorament) no tenim marcat 
l’ítem de garantia de qualitat multiplicarem la puntuació de valoració de la 
formació de la RP corresponent, obtinguda abans, per 0,8. 

� Antiguitat:  (columna 9 de la Taula per a la valoració de la formació no 
formal del Dossier d’Assessorament). Multiplicarem el valor obtingut per (1-
0,03 x antiguitat). 

Factor multiplicador de la puntuació de la formació 

No Avaluació 

 
No Garantia de 

Qualitat 
 

Antiguitat (A) 

0,8 0,8 (1-0,03A) 



 

 
9 

acredita’ t 
 

Guia d’Evidències  
 

Finalment arrodonirem  el valor resultant al número sencer més proper. 

Exemple 2: Com aplicar els factors modificadors a l a puntuació de la formació 

Suposem, que per una determinada RP, hem obtingut una puntuació inicial per a la formació de 
3, la formació ha estat avaluada però no tenim garantia de qualitat de l’organització i es va 
cursar fa tres anys, el resultat serà el següent: 

Puntuació= puntuació inicial x 1 x 0,8 x (1− 0,03 x 3)= 3 x 1 x 0,8 x 0,91= 2,182≡ 2  

Suposem, que per una determinada RP, hem obtingut una puntuació inicial per a la formació de 
3, la formació ha estat avaluada, té garantia de qualitat i es va cursar fa cinc anys, el resultat 
serà el següent: 

Puntuació= puntuació inicial x 1 x 1 x (1− 0,03 x 5)= 3 x 1 x 1 x 0,85= 2,55≡ 3  

Es tracta ara, de continuar omplint la “Taula de valoració  d’evidències” que es troba 
a l’Annex 3  

En aquest moment, s’ha d’informar parcialment (exclusivament l’àrea d’evidències 
indirectes ). Seguint els criteris exposats anteriorment, marcarem amb una “F”  la 
valoració de la formació  per a cada RP (Realització professional). Si la puntuació és 
inferior a la que marca l’àrea ombrejada (2, 3, etc. segons cada RP), significa que 
estem considerant que les evidències indirectes són insuficients per demostrar que la 
RP (Realització professional) està assolida.  

Exemple 3: Com indicar la valoració de les evidènci es indirectes a partir de la 
formació no formal 
TAULA DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES  
UC0073_2 / UC_2-0073-11_2: Operar el processos de t ractament i depuració de l’aigua. 

VALORACIÓ   0 1 2 3 4 

E
xp

 

   E  
 
RP1 
30 % 

Posar en marxa, parar i verificar el funcionament d els 
processos unitaris d'Estacions Depuradores d'Aigües  
Residuals (EDAR). 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

  
F    

CM1 
Verificar, supervisar i comprovar els diferents processos de 
planta i el seu correcte funcionament. 

     

CM2 
Registrar als informes normalitzats a l’efecte totes les 
anomalies diàries observades a cada procés de la planta. E

vi
dè

nc
ie

s 
 d

ire
ct

es
 

     

 

E
xp

 

 E    
 
RP2 
30 % 

Actuar sobre els processos de tractament de l'aigua  
potable, efectuant les actuacions oportunes, per 
assegurar el seu correcte funcionament i el control  
adequat.  E

vi
dè

nc
ie

s 
in

di
re

ct
es

 

F
or

 

  
 

F  

CM3 

Verificar, supervisar i comprovar els processos de dosificació 
de clor, reactius, floculació i filtratge i el seu correcte 
funcionament així com el sistema de control i la mesura 
continuada de variables integrades al mateix. 

     

CM4 Realitzar operacions de carrega i emmagatzematge de 
reactius conforme el pla de manteniment establert. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

 d
ire

ct
es
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Un cop feta la valoració de la formació (cercles continus en l’exemple anterior) de  
totes les RP (Realitzacions Professionals), estem en condicions de valorar globalment, 
a nivell d’unitat de competència, la formació no formal , en base a les evidències 
indirectes  exposades per l’aspirant. Per obtenir aquesta valoració hem de sumar els 
% (cercles discontinus en l’exemple anterior) que figuren a l’apartat corresponent de la 
Taula de valoració d’evidències indirectes , i ho farem només d’aquelles RPs que 
tinguin una puntuació F situada dins de l’àrea ombrejada lateral (en aquest cas de 
l’exemple 3, les que són superior o igual a 3 tant en la RP1 com en la RP2, per tant, en 
el cas de la formació no formal, només es sumaria el percentatge de la RP2 i no el de 
la RP1). 

 

Els criteris de valoració de les d’evidències indirectes  obtingudes a partir de la 
formació no formal , per aquesta UC (Unitat de competència) es mostren en la 
següent taula: 

Taula 3. TAULA DE CRITERIS DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIE S INDIRECTES 
OBTINGUDES A PARTIR DE LA FORMACIÓ NO FORMAL 

UC0073_2 / UC_2-0073-11_2: Operar el processos de t ractament i depuració de l’aigua. 

VALORACIÓ  

 0 1 2 3 4 

RP1 
30% 

Posar en marxa, parar i verific ar el 
funcionament dels processos unitaris 
d'Estacions Depuradores d'Aigües 
Residuals (EDAR). 

Valoració mínima >= 3 

     

RP2 
30% 

Actuar sobre els processos de 
tractament de l'aigua potable, 
efectuant les actuacions oportunes, 
per assegurar el seu correcte  
funcionament i el control adequat.  

Valoració mínima >= 3 

     

RP3 
15% 

Prendre dades i registres dels 
diferents instruments i mesuradors 
instal·lats d'acord amb les 
especificitats de les Estacions de 
Tractament d'Aigües Potables (ETAP) 
i de les Estacions  Depuradores 
d'Aigües Residuals (EDAR). 

Valoració mínima >= 3 

     

RP4 
15% 

Prendre mostres representatives de 
l'afluent, efluent i processos 
intermedis, d'acord amb les 
especificitats d'Estacions de 
Tractament d'Aigües Potables (ETAP) 
i D'Estacions Depura dores d'Aigües 
Residuals (EDAR).  

Valoració mínima >= 3 

     

RP5 
10% 

Col·laborar en les operacions de 
separació, tractament i retira de llots i 
residus. 

Valoració mínima >= 3 
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c) Valoració del dictamen documental.  
En aquest moment procedirem a fer el registre sobre el darrer full de la Taula de 
valoració d’evidències (Annex 3 ), assenyalant els següents aspectes: 

� Si es tracta d’un aspirant amb experiència professional i/o amb formació. 

� La valoració per a cadascun dels apartats (experiència professional i formació, 
vist en els exemples 1 i 3) 

� La valoració conjunta de l’experiència professional i de la formació (veure 
l’exemple 4) 

� Finalment, la valoració del dictamen documental. 

Exemple 4: Com realitzar la valoració conjunta de l ’experiència professio nal i la 
formació no formal 
TAULA DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES  
UC0073_2 / UC_2-0073-11_2: Operar el processos de t ractament i depuració de l’aigua. 

VALORACIÓ   0 1 2 3 4 

E
xp

 

   E  
 
RP1 
30 % 

Posar en marxa, parar i verificar el funcionament d els 
processos unitar is d'Estacions Depuradores d'Aigües 
Residuals (EDAR). 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

 F    

CM1 
Verificar, supervisar i comprovar els diferents processos de 
planta i el seu correcte funcionament. 

     

CM2 
Registrar als informes normalitzats a l’efecte totes les 
anomalies diàries observades a cada procés de la planta. E

vi
dè

nc
ie

s 
 d

ire
ct

es
 

     

 
E

xp
 

 E    
 
RP2 
30 % 

Actuar sobre els processos de tractament de l'aigua  
potable, efectuant les actuacions oportunes, per 
assegurar el seu correcte funcionament i el control 
adequat.  E

vi
dè

nc
ie

s 
in

di
re

ct
es

 

F
or

 

   F  

CM3 

Verificar, supervisar i comprovar els processos de dosificació 
de clor, reactius, floculació i filtratge i el seu correcte 
funcionament així com el sistema de control i la mesura 
continuada de variables integrades al mateix. 

     

CM4 Realitzar operacions de carrega i emmagatzematge de 
reactius conforme el pla de manteniment establert. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

 d
ire

ct
es

 

     

 

Un cop feta la valoració de l’experiència professional (E) i de la formació (F) de totes 
les RP (Realitzacions Professionals), estem en condicions de valorar conjuntament, a 
nivell d’unitat de competència, l’experiència i la formació no formal, en base a les 
evidències indirectes  exposades per l’aspirant. Per obtenir aquesta valoració hem de 
sumar els % (cercles discontinus en l’exemple anterior) que figuren a l’apartat 
corresponent de la Taula de valoració d’evidències indirectes , i ho farem només 
d’aquelles RPs que tinguin una puntuació E o F situada dins de l’àrea ombrejada 
lateral. En el cas de l’exemple 4 la RP1 es considera demostrada a través de 
l’experiència professional (E) i la RP2 a través de la formació no formal (F). Són les 
dues valoracions que es troben dins de l’àrea ombrejada lateral. 
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La valoració final del dictamen documental  es farà tenint en compte el percentatge 
de valoració conjunta de l’experiència professional  i de la formació no formal . Si 
aquest percentatge és superior o igual al percentatge mínim per a aquesta UC (Unitat 
de competència) el dictamen documental serà positiu, en cas contrari serà negatiu. 

El criteri de valoració de les evidències indirectes (percentatge mínim ) per aquesta 
UC és el següent: 

Taula 4. TAULA FINAL DE CRITERIS DE VALORACIÓ D’EVI DÈNCIES 
INDIRECTES 
UC0073_2 / UC_2-0073-11_2: Operar el processos de t ractament i depuració de l’aigua. 

VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES INDIRECTES Percentatge mínim = 70 % 

 
 
 
Exemple 5: Com emplenar el darrer full de la taula de valoració d’ evidències (part del 
dictamen documental) 
Suposem una Unitat de Competència que té 5 Realitzacions Professionals, uns 
percentatges de valoració de cada RP i unes puntuacions de valoració de les evidències 
indirectes, tant pel que fa a l’experiència professional (E) com a la formació no formal (F) i 
un Percentatge mínim com els que s’indiquen a continuació: 
TAULA DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES  
UCXXXX_Y / UC_A-XXXX-BB_Y: Redactat del títol de la  UC 

VALORACIÓ   0 1 2 3 4 
E

xp
 

  E    
RP1 
20 % 

Redactat RP1 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

 F    

E
xp

 

   E   
RP2 
10 % 

Redactat RP2 

E
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dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

 F    

E
xp

 

  E    
RP3 
30 % 

Redactat RP3 

E
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dè
nc

ie
s 
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ct

es
 

F
or

 

   F  

E
xp

 

 E     
RP4 
25 % 

Redactat RP4 

E
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dè
nc

ie
s 
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ct

es
 

F
or

 

  F   

E
xp

 

  E    
RP5 
15 % 

Redactat RP5 

E
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es
 

F
or

 

 F    
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UCXXXX_Y / UC_A-XXXX-BB_Y: Redactat del títol de la  UC 

VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES INDIRECTES Percentatge mínim  = 75 % 

FULL DE VALORACIÓ DEL DICTAMEN FINAL 
 
EVIDÈNCIES INDIRECTES (dictamen documental) 

Aspirant amb experiència professional 

X Sí  No  

Aspirant amb formació 

X Sí  No  

Valoració de l’experiència  ......60........     %       Valoració de la formació  .......55......   % 

 
Valoració conjunt de l’experiència i la formació ……85…..  % 

 
 

Valoració del dictamen documental 

X Positiu  Negatiu  
Valoració de l’experiència 

 20 % (RP1) + 10 % (RP2) + 30  % (RP3) = 60 % 

Valoració de la formació  

30 % (RP3) + 25 % (RP4) = 55 %  

Valoració conjunta  

20 % (RP1-E) + 10 % (RP2-E) + 30 % (RP3-E i F) + 25 % (RP4-F) = 85 % 

Valoració conjunta (85 %) ≥ Percentatge mínim (75 %) → DICTAMEN  POSITIU 
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Tot seguit es presenta un esquema del circuit de valoració d’evidències indirectes  
(dictamen documental)   

 

 

 

Dossier d’assessorament  
 

Fitxa d’experiència 
professional 

 

Certificats formació no 
formal  

Criteri de valoració de  
l’experiència professional 

de cada RP (E) 

Valorar entre 0 i 4 cada 
RP segons el criteri (E)  

Valoració  
RP >= mínima ? 

% = 0 Aplicar % 

% acumulat  
>= Percentatge 

Mínim ? 

Dictamen documental  
POSITIU 

Dictamen documental  
NEGATIU 

SI NO 

Criteri de valoració de  la 
formació no formal  

de cada RP (F) 

Valorar entre 0 i 4 cada 
RP segons el criteri (F)  

NO SI 
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2.2 Valoració de les evidències directes (per obten ir el 
dictamen d’avaluació) 

Per valorar les evidències directes , s’ha d’emprar els mètodes d’avaluació indicats a 
l’apartat 3 d’aquesta guia d’evidències.  

El punt de partida per a la valoració de les evidències directes  s’obté a partir de la 
Taula de valoració de les competències professional s de la UC per a l’obtenció 
de la qualificació . D’aquesta taula s’obtenen les diferents RPs (Realitzacions 
Professionals), així com el seu percentatge de valoració. 

Aquesta taula per aquesta UC es troba a l’Annex 1 . 

La valoració es fa en tres seqüències: 

a) Valoració de les evidències directes  a nivell de realització 
professional 

En primer lloc es fa una valoració parcial (a nivell de RP ), puntuant sobre totes les 
files que indiquen els diferents CM (Criteris de mèrit) de la “Taula de valoració 
d’evidències corresponents a evidències directes” que es troba a l’Annex 3 . Cal 
recordar que una puntuació inferior a la valoració mínima per a cada CM, es a dir una 
puntuació baixa (zona no ombrejada lateral), equival a considerar que el Criteri de 
mèrit no està assolit i que per tant, impossibilitarà demostrar que la RP està assolida.  

Exemple 6: Com indicar la valoració de les evidènci es directes 
TAULA DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES  
UC0073_2 / UC_2-0073-11_2: Operar el processos de t ractament i depuració de l’aigua. 

VALORACIÓ   0 1 2 3 4 

E
xp

 

   E  
 
RP1 
30 % 

Posar en marxa, parar i verificar el funcionament d els 
processos unitaris d'Estacions Depuradores d'Aigües  
Residuals (EDAR). 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

 F    

CM1 
Verificar, supervisar i comprovar els diferents processos de 
planta i el seu correcte funcionament. 

  
 

X  

CM2 
Registrar als informes normalitzats a l’efecte totes les 
anomalies diàries observades a cada procés de la planta. E

vi
dè

nc
ie

s 
 d

ire
ct

es
 

  
 

X  

 

E
xp

 

 E    
 
RP2 
30 % 

Actuar sobre els processos de tractament de l'aigua  
potable, efectuant les actuacions oportunes, per 
assegurar el seu correcte funcionament i el control  
adequat.  E

vi
dè

nc
ie

s 
in

di
re

ct
es

 

F
or

 

   F  

CM3 

Verificar, supervisar i comprovar els processos de dosificació 
de clor, reactius, floculació i filtratge i el seu correcte 
funcionament així com el sistema de control i la mesura 
continuada de variables integrades al mateix. 

  

 

X  

CM4 Realitzar operacions de carrega i emmagatzematge de 
reactius conforme el pla de manteniment establert. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

 d
ire

ct
es

 

 X    
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En aquest cas de l’exemple 6, la RP2 no es considera assolida, atès que el CM4 ha 
obtingut una valoració d’1 (inferior a la mínima, que la zona ombrejada lateral indica 
que ha de ser igual o superior a 3). En canvi, la RP1 si es considera assolida, atès que 
tots els seus criteris de mèrit tenen una valoració de 3 (igual a la mínima, que la zona 
ombrejada lateral indica que ha de ser igual o superior a 3) 
 

 
El criteri de puntuació (0, 1, 2, 3 o 4) per a cada CM (Criteri de mèrit) es troba en 
l’apartat 3  (Mètodes d’avaluació de la unitat de competència i orientacions per a la 
seva aplicació) 

b) Valoració de les evidències directes  a nivell d’unitat de 
competència 
En segon lloc es fa la valoració definitiva (a nivell d’UC). 

Els criteris de valoració d’evidències directes  són: 

� Considerarem que l’aspirant supera la RP, quan la valoració de tots els criteris de 
mèrit corresponents a aquella RP (CM a la taula de valoració d’evidències de 
l’annex 3 ), és igual o superior  a la valoració indicada en la taula de criteris de 
valoració d’evidències directes (Taula 5) 

� Considerarem que la UC està demostrada quan, sumant els % de les RP 
superades, aquest és igual o superior  a l’indicat en l’apartat final de la taula de 
criteris de valoració d’evidències directes per a la UC concreta (percentatge 
mínim ) 

 

 

 

 

 

La taula de criteris de valoració d’evidències directes per aquesta UC és la següent: 

Taula 5. TAULA CRITERIS DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES D IRECTES 
UC0073_2 / UC_2-0073-11_2: Operar el processos de t ractament i depuració de l’aigua. 

VALORACIÓ  

 0 1 2 3 4 

RP1 
30% 

Posar en marxa, parar i verificar el funcionament d els processos unitaris 
d'Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR). 

CM1 
Verificar, supervisar i comprovar els 
diferents processos de planta i el seu 
correcte funcionament. 

Valoració mínima >= 3 

     

CM2 
Registrar als informes normalitzats a 
l’efecte totes les anomalies diàries 
observades a cada procés de la planta. 

Valoració mínima >= 3 
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RP2 
30% 

Actuar sobre els processos de tractament de l'aigua  potable, efectuant les 
actuacions oportunes, per assegurar el seu correcte  funcionament i el control 
adequat.  

CM3 

Verificar, supervisar i comprovar els 
processos de dosificació de clor, 
reactius, floculació i filtratge i el seu 
correcte funcionament així com el 
sistema de control i la mesura 
continuada de variables integrades al 
mateix. 

Valoració mínima >= 3 

     

CM4 
Realitzar operacions de carrega i 
emmagatzematge de reactius conforme 
el pla de manteniment establert. 

Valoració mínima >= 3 

     

RP3 
15% 

Prendre dades i registres dels diferents instrument s i mesuradors instal·lats d'acord 
amb les especificitats de les Estacions de Tractame nt d'Aigües Potables (ETAP) i de 
les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR) . 

CM5 
Registrar les dades dels cabalímetres 
d’aigua, sensors de la línia d’aigua i dels 
equips mecànics existents. 

Valoració mínima >= 3 

     

CM6 
Utilitzar, ajustar i calibrar els mesuradors 
portàtils de paràmetres de qualitat de 
l’aigua. 

Valoració mínima >= 3 

     

CM7 Registrar els paràmetres bàsics de la 
digestió anaeròbia. Valoració mínima >= 2 

     

CM8 Registrar consums de reactius i lectores 
dels indicadors de nivell. Valoració mínima >= 3 

     

RP4 
15% 

Prendre mostres representatives de l'afluent, eflue nt i processos intermedis, 
d'acord amb les especificitats d'Estacions de Tract ament d'Aigües Potables (ETAP) 
i D'Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR) .  

CM9 

Preparar i identificar correctament els 
contenidors i material de mostreig i 
etiquetar i referenciar les mostres 
segons protocol establert. 

Valoració mínima >= 3 

     

CM10 Seleccionar i identificar correctament els 
diferents punts de mostreig. Valoració mínima >= 3 

     

CM11 Prendre, transportar i conservar les 
mostres adequadament. Valoració mínima >= 3 

     

CM12 Emplenar fulls de mostreig i registrar 
observacions pertinents. Valoració mínima >= 2 

     

RP5 
10% 

Col·laborar en les operacions de separació, tractam ent i retira de llots i residus. 

CM13 

Programar i efectuar els ajustos 
necessaris en les operacions de neteja 
de les reixes i la purga de llots així com 
en els equips de deshidratació de llots i 
auxiliars. 

Valoració mínima >= 3 

     

CM14 
Supervisar, programar i efectuar la 
retirada de residus de desbast i de llots 
de la planta. 

Valoració mínima >= 3 

     

UC0073_2 / UC_2-0073-11_2: Operar el processos de t ractament i depuració de l’aigua. 

VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES DIRECTES Percentatge mínim = 80 % 
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c) Valoració del dictamen d’avaluació 
En aquest moment procedirem a fer el registre sobre el darrer full de la Taula de 
valoració d’evidències (Annex 3 ), assenyalant els següents aspectes: 

� si les evidències directes encaixen o no amb el referent 

� les observacions que l’avaluador consideri pertinents (opcional) 

� finalment, si la unitat de competència queda demostrada o no. 

 
 
EVIDÈNCIES DIRECTES (dictamen d’avaluació) 
 

Valoració de les evidències directes 

 Encaixen  No encaixen 
 

 
 

Valoració del dictamen final 

UC0073_2 / UC_2-0073-11_2  Demostrada  No demostrada 

 

A títol informatiu s’inclou, a continuació, la Taula de contextualització i resum 
d’evidències de competència , que serveix per confeccionar la Taula de valoració 
d’evidències.  

Observacions  
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UC0073_2 / UC_2-0073-11_2: Taula de contextualitzac ió i resum d’evidències de competència 
 

Realitzacions 
professionals 

(RP) 

Ponderació 
RP sobre 
total UC 

Criteris de mèrit 
(CM) Indicadors (IN) 

CM1 
Verificar, supervisar i comprovar els diferents processos 
de planta i el seu correcte funcionament. 

IN1.1 Detecta anomalies de funcionament per indicació dels sensors o per 
observació visual. 
IN1.2 Verifica el cabal d’entrada i opera si es necessari les comportes de 
bypass. 
IN1.3 Comprova que el funcionament del dessorrejat i del tractament primari 
són correctes. 
IN1.4 Posa en pràctica les accions oportunes per evitar vessaments 
d’escumes del procés. 
IN1.5 Comprova que el subministrament d’aire és el previst. 
IN1.6 Comprova que el funcionament de les vàlvules, bombes, cargols 
d’Arquímedes i altres equips mecànics o elèctrics és l’adequat. 
IN1.7 Comprova que les instal·lacions de tractament de llots operen 
correctament segons procediments implantats. 
IN1.8 Comprova que el funcionament dels processos de desinfecció per al 
reciclat d’aigua (cloració, ultraviolat o ozonització) funcionen segons 
especificacions. 
IN1.9 Comprova que els sistemes de tractament d’olors estan funcionant 
correctament i existeix reserva suficient dels reactius involucrats al procés. 

R
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1-
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s 

R
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E
D

A
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30 % 

CM2 
Registrar als informes normalitzats a l’efecte totes les 
anomalies diàries observades a cada procés de la 
planta. 

IN2.1 Registra anomalies i dades diàries del procés segons instruccions de 
planta i documentació proporcionada al respecte. 
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Realitzacions 
professionals 

(RP) 

Ponderació 
RP sobre 
total UC 

Criteris de mèrit 
(CM) 

Indicadors (IN) 

CM3 
Verificar, supervisar i comprovar els processos de 
dosificació de clor, reactius, floculació i filtratge i el seu 
correcte funcionament així com el sistema de control i la 
mesura continuada de variables integrades al mateix. 

IN3.1 Verifica el funcionament adequat dels processos de tractament amb clor 
i derivats. 
IN3.2 Verifica que la dosificació de reactius és l’adequada i es duu a terme en 
correctes condicions. 
IN3.3 Supervisa i comprova el correcte funcionament del procés de floculació 
IN3.4 Supervisa i comprova el correcte funcionament dels filtres i les seves 
condicions d’operació. 
IN3.5 Comprova el correcte funcionament dels sistema de control i l’ajust dels 
diferents paràmetres corresponents. 
IN3.6 Verifica que la mesura continuada de les variables integrades al sistema 
automàtic de control està garantida. 
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30% 

CM4 
Realitzar operacions de carrega i emmagatzematge de 
reactius conforme el pla de manteniment establert. 

IN4.1 Descarrega els reactius conforme la instrucció establerta. 
IN4.2 Comprova el correcte emmagatzematge dels reactius de planta. 
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Realitzacions 
professionals 

(RP) 

Ponderació 
RP sobre 
total UC 

Criteris de mèrit 
(CM) 

Indicadors (IN) 

CM5 
Registrar les dades dels cabalímetres d’aigua, sensors 
de la línia d’aigua i dels equips mecànics existents. 

IN5.1 Registra els mesuraments de cabals d’aigua. 
IN5.2 Anota dades dels sensors de la línia d’aigua (pH, oxigen dissolt, clor 
residual, etc.). 
IN5.3 Comprova el correcte estat dels sensors de la línia d’aigua. 
IN5.4 Registra les hores de funcionament de bombes i equips mecànics 
existents. 
IN5.5 Indica al registre si els valors de les hores de funcionament son els 
adequats. 
IN5.6 Coneix i inclou les unitats correctes dels paràmetres mesurats i de les 
dades enregistrades. 

CM6 
Utilitzar, ajustar i calibrar els mesuradors portàtils de 
paràmetres de qualitat de l’aigua. 

IN6.1 Utilitza els mesuradors portàtils de paràmetres de qualitat de l’aigua. 
IN6.2 Ajusta i calibra els mesuradors portàtils de paràmetres de qualitat de 
l’aigua. 

CM7 
Registrar els paràmetres bàsics de la digestió 
anaeròbia. 

IN7.1 Coneix els paràmetres bàsics de la digestió anaeròbia: Temperatura, 
Pressió i Cabal de gas. 
IN7.2 Registra correctament els paràmetres bàsics de la digestió anaeròbia. 
IN7.3 Coneix i inclou les unitats correctes dels paràmetres mesurats i de les 
dades enregistrades. 
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15 % 

CM8 
Registrar consums de reactius i lectores dels indicadors 
de nivell. 

IN8.1 Registra consum de reactius de la planta. 
IN8.2 Registra lectures dels indicadors de nivell de la planta.  
IN8.3 Coneix i inclou les unitats correctes dels paràmetres mesurats i de les 
dades enregistrades. 
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Realitzacions 
professionals 

(RP) 

Ponderació 
RP sobre 
total UC 

Criteris de mèrit 
(CM) 

Indicadors (IN) 

CM9 
Preparar i identificar correctament els contenidors i 
material de mostreig i etiquetar i referenciar les mostres 
segons protocol establert. 

IN9.1 Prepara material i contenidors del mostreig correctament. 
IN9.2 Etiqueta i referencia les mostres segons protocol establert. 

CM10 
Seleccionar i identificar correctament els diferents punts 
de mostreig. 

IN10.1 Selecciona i identifica els punts de mostreig. 

CM11 
Prendre, transportar i conservar les mostres 
adequadament. 

IN11.1 Pren les mostres correctament segons protocol. 
IN11.2 Transporta les mostres adequadament. 
IN11.3 Conserva les mostres adequadament. 
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15 % 

CM12 
Emplenar fulls de mostreig i registrar observacions 
pertinents. 

IN12.1 Emplena correctament el full de mostreig establert a la instal·lació. 
IN12.2 Registra les observacions adequades en la pressa de mostres, si 
s’escau. 
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Realitzacions 
professionals 

(RP) 

Ponderació 
RP sobre 
total UC 

Criteris de mèrit 
(CM) 

Indicadors (IN) 

CM13 
Programar i efectuar els ajustos necessaris en les 
operacions de neteja de les reixes i la purga de llots així 
com en els equips de deshidratació de llots i auxiliars. 

IN13.1 Programa els temps de neteja de les reixes per evitar la seva 
colmatació. 
IN13.2 Comprova que els temps de purga de llots són els correctes segons 
indicacions efectuades pel personal tècnic de planta i els ajusta si es 
necessari.  
IN13.3 Comprova que els equips de deshidratació de llots i cintes 
transportadores operen correctament. 
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10 % 

CM14 
Supervisar, programar i efectuar la retirada de residus 
de desbast i de llots de la planta. 

IN14.1 Comprova l’estat dels diferents contenidors de residus i llots de la 
planta.  
IN14.2 Programa la retirada dels diferents contenidors de residus i llots de la 
planta 
IN14.1 Supervisa i coopera amb el gestor de residus a la planta quan efectua 
la retirada dels contenidors de residus i llots.  
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3. Mètodes d’avaluació de la unitat de competència i 
orientacions per a la seva aplicació 

3.1 Mètodes per a la recollida d’evidències directe s de 
competència 

La Comissió d’Avaluació haurà de decidir, en funció del perfil de l’aspirant, quina via 
utilitzarà per contrastar, amb nous criteris, les evidències de competència obtingudes 
en l’avaluació documental. Els mètodes d’avaluació possibles per aquesta Unitat de 
Competència seran l’entrevista professional, la demostració d’un cas pràctic i/o 
l’observació del lloc de treball, d’acord amb les següents indicacions: 

a) Entrevista professional.  És el mètode d’avaluació a seguir, amb caràcter general, 
per aquesta unitat de competència. Aquesta entrevista professional es recolzarà, 
sempre que sigui possible, en un/s escenari/s  basats en situacions de l’exercici de 
la pràctica professional que s’establiran a continuació i que serveixen per 
contextualitzar les preguntes de l’entrevista professional per fer-les més precises i 
més comprensibles. Tot i això, la proposta també podrà incorporar preguntes 
d’entrevista professional sense escenari concret. 

En l’Annex 5  s’adjunta una graella amb la proposta de preguntes de l’entrevista 
professional per avaluar els CM (Criteris de mèrit) i els indicadors associats. 

Aquesta graella de preguntes, així com l’/els escenari/s, podran ser modificats per 
la Comissió Avaluadora en funció del perfil concret de la persona aspirant. 
Aquestes modificacions hauran que quedar reflectides en l’Annex 5 corresponent a 
la persona candidata concreta. 

Els escenaris que contextualitzaran l’entrevista professional seran els següents: 

Escenari 1: 

Ets operador a torns d’una EDAR de mida mitjana amb una capacitat de 
tractament de 115.000 hab-eq. La presència de personal d’operació a la planta és 
de 24 hores els 365 dies de l’any. 

La EDAR consta de pou de gruixos, desbast de gruixos, bombament de capçalera, 
pretractament, tractament primari, tractament secundari amb eliminació de 
nutrients i línia de fangs amb digestió anaeròbia. A més consta d’un tractament 
terciari parcial per a la reutilització d’aigua depurada a un camp de golf i uns 
jardins propers. El terciari consta de físic-químic i filtratge de sorra i finalment un 
canal de cloració. La deshidratació de fangs és per centrífuga i el biogàs generat a 
la digestió s’aprofita a un motor de cogeneració per a la producció de part del 
consum elèctric de la planta.  

A la sala de fangs i al pretractament hi ha un sistema d’extracció d’aire que passa 
per un rentat de gasos amb una torre àcida i dos bàsiques per tal d’eliminar les 
olors produïdes ja que prop de la planta es troben un parc i una urbanització. 
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La instrumentació de la línia d’aigua consta de cabalímetres a l’entrada, biològic i 
sortida, de sondes de redox, oxigen i amoni-nitrats a cada línia de biològic així 
com analitzador de fòsfor i sonda de MLSS a la sortida de planta. També consta 
d’analitzador de clor lliure a l’aigua de sortida per a la seva reutilització i de 
mesurador de terbolesa. A la línia de fangs hi ha cabalímetres de recirculació de 
fangs, de purga de fangs primaris, de fangs en excés, de fangs a digestió, de 
fangs a centrífuga i un cabalímetre a la línia de gas. Com a sondes tenim de 
temperatura, pressió i pH a la línia de digestió i un analitzador de gasos en continu 
de sulfhídric i metà (H2S i CH4) a la línia de gas a cogeneració.  

La planta té un laboratori que disposa de mesuradors portàtils d’oxigen dissolt, pH-
metre i conductímetre. Els reactius necessaris per al procés de depuració i 
reutilització de l’aigua residual són el clorur fèrric per la desfosfatació química i un 
preparador de polielectròlit catiònic que es compra en pols per a la deshidratació 
per centrífuga. A més hi ha un petit dipòsit d’hipoclorit sòdic per tal de poder 
realitzar la cloració necessària a l’aigua reutilitzada. 

Tota la planta es controla des d’un SCADA de control centralitzat a la sala de 
control de l’edifici principal a on es poden recopilar totes les dades on-line de tots 
els instruments existents a la planta i a on es guarden les dades que contínuament 
es reben a traves de l’autòmat i la xarxa de comunicacions interna de la planta. 
També es recopila l’estat de tots els equips així com les hores de funcionament i 
les consignes de procés. De la mateixa manera existeixen gràfics de seguiment 
dels valors dels diferents instruments existents, així com recopilació d’alarmes i 
nivells d’estocs de reactius a les sitges. 

La planta te implantat un sistema de gestió integrat adequat per al compliments de 
les diferents normes ISO 9001, ISO 14.001, OSHAS i EE i per tant disposa de 
diferents procediments de treball i registres estipulats per a l’anotació d’hores de 
funcionament i altres valors a camp i a planta així com de les degudes 
especificacions per a la freqüència i les observacions enregistrades per l’operador 
de torn. 

 
 
b) Observació del lloc de treball.  Serà el mètode d’avaluació de les evidències 

directes que s’utilitzarà en aquesta Unitat de Competència quan l’ICQP (Institut 
Català de les Qualificacions Professionals) doni instruccions concretes a la 
Comissió d’Avaluació en aquest sentit. Aquesta observació del lloc de treball, quan 
la Comissió d’Avaluació ho consideri oportú, podrà ser complementada amb la 
realització a la persona candidata d’una entrevista específica sobre el que s’hagi 
observat. 

3.2 Documents de registre d’evidències directes  

La selecció dels mètodes i la seva concreció en activitats d’avaluació s’ha de fer 
d’acord amb la naturalesa de la unitat de competència i les característiques de la 
persona aspirant a participar en el procediment. 

De cada activitat n’ha de quedar un registre signat per l’avaluador/a. 
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� Atès que per a aquesta UC (Unitat de competència) s’ha seleccionat com a mètode 
d’avaluació, amb caràcter general, l’entrevista professional, s’ha seleccionat un 
conjunt de preguntes que es consideren adients als perfils individuals dels 
aspirants i que s’inclouen al “Document de control i exemple de preparació 
d’entrevista professional”, que es troba a l’Annex 5 . 

� Un aspecte important per a la valoració de les evidències directes a partir de 
l’entrevista professional serà la puntuació que donarem a les respostes dels 
aspirants. Com a regla general, el criteri per a la valoració de les evidències 
directes a partir de l’entrevista serà valorar els diferents CM a partir de la precisió 
de la resposta proporcionada per l’aspirant, d’acord amb la següent taula: 

Taula 6. TAULA DE CRITERIS DE PUNTUACIÓ PER A CADA CRITERI DE MÈRIT 
(per l’entrevista professional) 

RESPOSTA PUNTUACIÓ 

Totes les respostes a les preguntes d’un mateix CM (Criteri de mèrit) han 
estat correctes i presenten valor afegit (creativitat, innovació reflexió crítica, 
etc.). 

4 

Totes les respostes a les preguntes d’un mateix CM (Criteri de mèrit) han 
estat correctes i argumentades. 

3 

Totes les respostes a les preguntes d’un mateix CM (Criteri de mèrit) han 
estat correctes, però no justificades suficientment. 

2 

La resposta a alguna de les preguntes d’un mateix CM (Criteri de mèrit) ha 
estat insuficient. 

1 

La resposta a alguna de les preguntes d’un mateix CM (Criteri de mèrit) ha 
estat incorrecta o no hi ha hagut resposta. 

0 
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Annex 1. Taula de valoració de les competències pro fessionals de la UC per a l’obtenció de la qualific ació 
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Annex 2. Taula FxC.- Formació per competències.  

Taula FxC.- Formació per competències. Relació de l es competències amb capacitats formatives i conting uts 

Qualificació Codi: SM_2-026_2 Descripció: Operació d’estacions de tractament d’ai gües 

Unitat de competència Codi: UC_2-0073-11_2 Descripció : Operar els processos de tractament i depuració de l ’aigua.  

Mòdul formatiu Codi: MF_2-0073-1111_2 Descripció: Funcionament i 
operació dels processos de 
depuració i tractament de 
l’aigua.  

Durada: 270 hores 

Realitzacions 
professionals 

Capacitats formatives Continguts formatius Ponderació 

Codi Descripció Codi Descripció Fets Procediments Actituds Hores 

FxC 

CF1 

Interpretar la 
seqüència de 
tractaments 
utilitzats en la 
producció 
d’aigua 
destinada al 
consum humà.  

RP1 
 
 
 
 

Posar en marxa, 
aturar i verificar el 
funcionament 
dels processos 
unitaris d'una estació 
depuradora 
d'aigües residuals. 
 

CF2 

Identificar els 
diferents 
processos de 
tractament 
de les aigües 
residuals, les 
instal·lacions 
bàsiques que 
s'empren i les 
condicions 
normals de 
funcionament. 
 

 
Estacions de tractament d’aigües potables. 
Pretactament. 
Tractaments oxidants: 
-Objectius (precloració, oxidació). 
-Clor gas hipoclorit. 
-Cloraminació. 
-Altres derivats del clor. 
-Productes residuals dels tractament amb clor. 
-Ozonització. 
Coagulació i floculació: 
-La matèria col·loïdal en les aigües. 
-Reactius utilitzats com coagulants i ajudants de 
coagulació. 
-Ajust de les condicions de la eracció de coagulació.  
-Disseny dels reactors de coagulació floculació. 
-Residus del tractament. 
Processos de filtració de l'aigua: 
-Instal·lacions de filtració. 
-El control i neteja dels sistemes de filtració. 
-Tractaments amb carbó actiu. 
Processos d'osmosi. 
 
Estacions de depuració d’aigües residuals.  
Conceptes generals bàsics: objectius de la depuració, 
processos unitaris, tipus de 

Distingir la seqüència 
dels tractaments 
aplicats en la producció 
d’aigua destinada al 
consum humà. 
Classificar els 
productes i els punts 
d’aplicació de clor i 
derivats, en funció de 
l’objectiu buscat en una 
planta potabilitzadora. 
Distingir les fases del 
procés de la línia 
d’aigua, en funció del 
objectiu del tractament. 

Resolució de 
problemes 
 
Treball en equip 
 
Autonomia 
 
Responsabilitat 
 
 

60h 1 
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Taula FxC.- Formació per competències. Relació de l es competències amb capacitats formatives i conting uts 

Qualificació Codi: SM_2-026_2 Descripció: Operació d’estacions de tractament d’ai gües 

Unitat de competència Codi: UC_2-0073-11_2 Descripció : Operar els processos de tractament i depuració de l ’aigua.  

Mòdul formatiu Codi: MF_2-0073-1111_2 Descripció: Funcionament i 
operació dels processos de 
depuració i tractament de 
l’aigua.  

Durada: 270 hores 

Realitzacions 
professionals 

Capacitats formatives Continguts formatius Ponderació 

Codi Descripció Codi Descripció Fets Procediments Actituds Hores 

FxC 

processos, conceptes d'aerobiosi, anaerobiosi i anòxia. 
Esquema de la línia d'aigua d'una estació depuradora 
d'aigües residuals 
Seqüència lògica de tractaments i funció de cadascun. 
 
Pretractament de l'aigua residual: 
-Desbast, pous de gruixuts, tamisat, sistemes de neteja 
Desinfecció: 
-Desinfecció amb clor i derivats. 
-Ozonització. 
-Desinfecció amb radiació ultraviolada. 
-Criteris per a una adequada desinfecció. 
 
-Processos d'estabilització: digestió anaeròbia i 
estabilització aeròbia. 
-Deshidratació de fang: Filtres banda, centrífugues, filtres 
premsa, assecat tèrmic. 
-Evacuació de residus: cintes transportadores, tolves. 

RP2 

Actuar sobre els 
processos de 
tractament de l'aigua 
potable, efectuant les 
actuacions oportunes, 
per assegurar el seu 
correcte funcionament 
i adequat control. 
 

CF6 

Preparar, 
dosificar i aplicar 
les quantitats 
adequades 
dels reactius 
necessaris per al 
funcionament 
dels processos 
químics de 
tractament de 
l'aigua. 

Estacions de tractament d’aigües potables. 
Pretactament. 
Tractaments oxidants: 
-Objectius (precloració, oxidació). 
-Clor gas hipoclorit. 
-Cloraminació. 
-Altres derivats del clor. 
-Productes residuals dels tractament amb clor. 
-Ozonització. 
Coagulació i floculació: 
-La matèria col·loïdal en les aigües. 

Preparació de barreges 
de reactius i expressió 
de la concentració final 
en les unitats 
adequades. 

Resolució de 
problemes 
 
Organització del 
treball 
 
Treball en equip 
 
Autonomia 
 
 

30h 2 
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Taula FxC.- Formació per competències. Relació de l es competències amb capacitats formatives i conting uts 

Qualificació Codi: SM_2-026_2 Descripció: Operació d’estacions de tractament d’ai gües 

Unitat de competència Codi: UC_2-0073-11_2 Descripció : Operar els processos de tractament i depuració de l ’aigua.  

Mòdul formatiu Codi: MF_2-0073-1111_2 Descripció: Funcionament i 
operació dels processos de 
depuració i tractament de 
l’aigua.  

Durada: 270 hores 

Realitzacions 
professionals 

Capacitats formatives Continguts formatius Ponderació 

Codi Descripció Codi Descripció Fets Procediments Actituds Hores 

FxC 

 -Reactius empleats com coagulants i ajudants de 
coagulació. 
-Ajust de les condicions de la eracció de coagulació.  
-Disseny dels reactors de coagulació floculació. 
-Residus del tractament. 
Processos de filtració de l'aigua: 
-Instal·lacions de filtració. 
-El control i neteja dels sistemes de filtració. 
-Tractaments amb carbó actiu. 
 
Processos d'osmosi. 
 
-Principals coagulants a ajudants de coagulació. 
Condicions d'ocupació. Preparació i dosificació de reactius. 

CF4 

Ajustar i operar 
equips 
mecànics, 
elèctrics 
o de mesura de 
diferents 
paràmetres per 
al control de 
processos de 
depuració. 
 

Estacions de depuració d’aigües residuals.  
Rendiments de depuració. 
Línia d'aigua. 
Pretractament de l'aigua residual: 
-Desbast, pous de gruixuts, tamisat, sistemes de neteja. 
-Desgreixat. Residus de desgreixat i correcta disposició 
final. 
Tractament primari: 
-Decantació física. Raquetes i equips mecànics associats. 
-Precipitació química. Coagulació. Floculació. 
-Incorporació d'aire al sistema 
-Recirculació de fangs. 
-Purga de fangs. Equips utilitzats. 
-Processos d'espessiment per gravetat i flotació. 
-Tamisat de fang. Avantatges i equips utilitzats. 

Operacions 
d'ajustament dels 
diferents equips 
mecànics o elèctrics 
seguint les 
instruccions tècniques 
corresponents. 

Resolució de 
problemes 
 
Organització del 
treball 
 
 
Autonomia 
 
Responsabilitat 
 

30h 3 
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Taula FxC.- Formació per competències. Relació de l es competències amb capacitats formatives i conting uts 

Qualificació Codi: SM_2-026_2 Descripció: Operació d’estacions de tractament d’ai gües 

Unitat de competència Codi: UC_2-0073-11_2 Descripció : Operar els processos de tractament i depuració de l ’aigua.  

Mòdul formatiu Codi: MF_2-0073-1111_2 Descripció: Funcionament i 
operació dels processos de 
depuració i tractament de 
l’aigua.  

Durada: 270 hores 

Realitzacions 
professionals 

Capacitats formatives Continguts formatius Ponderació 

Codi Descripció Codi Descripció Fets Procediments Actituds Hores 

FxC 

-Processos d'estabilització: digestió anaeròbia i 
estabilització aeròbia. 
-Deshidratació de fang: Filtres banda, centrífugues, filtres 
premsa, assecat tèrmic. 
-Evacuació de residus: cintes transportadores, tolves. 
 

RP3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendre dades i 
registres dels 
diferents instruments 
i mesuradors 
instal·lats d'acord 
amb les especificitats 
de les Estacions de 
Tractament d'Aigües 
Potables (ETAP) i 
estacions 
depuradores d'aigües 
residuals (EDAR). 
 

CF3 

Registrar dades i 
emplenar sense 
error els parts 
de treball 
normalitzats. 
 

Operacions bàsiques de laboratori. 
Paràmetres físics: temperatura, color, olor, conductivitat, 
matèries en suspensió. 
Paràmetres químics: pH, oxigen dissolt, matèria orgànica, 
matèria inorgànica. 
Unitats de mesura de massa, volum. Les diferents formes 
d'expressar la concentració. 
Calibratge i ajustament de mesuradors de paràmetres 
físics. 
Instruments de mesura de paràmetres químics. Calibratge 
amb patrons. 
Regulació i control d'equips de dosificació de reactius. 
 
Les aigües residuals. 
Aigües residuals urbanes, industrials, mixtes i pluvials. 
La legislació bàsica sobre aigües residuals i normes 
d'abocament. 
Indicadors generals de contaminació de les aigües 
residuals. 
Indicadors químics: DQO, DBO, sòlids en suspensió, olis i 
greixos. 
Indicadors microbiològics: Coliformes totals i fecals, 
estreptococs fecals. 

Emplenament d'un 
document de registre 
de les dades en les 
unitats adequades. 

Resolució de 
problemes 
 
Organització del 
treball 
 
Treball en equip 
 
Autonomia 
 

50h 4 
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Taula FxC.- Formació per competències. Relació de l es competències amb capacitats formatives i conting uts 

Qualificació Codi: SM_2-026_2 Descripció: Operació d’estacions de tractament d’ai gües 

Unitat de competència Codi: UC_2-0073-11_2 Descripció : Operar els processos de tractament i depuració de l ’aigua.  

Mòdul formatiu Codi: MF_2-0073-1111_2 Descripció: Funcionament i 
operació dels processos de 
depuració i tractament de 
l’aigua.  

Durada: 270 hores 

Realitzacions 
professionals 

Capacitats formatives Continguts formatius Ponderació 

Codi Descripció Codi Descripció Fets Procediments Actituds Hores 

FxC 

Contaminants específics i microorganismes patògens. 
Problemes en una EDAR deguts a la composició de les 
aigües residuals: 
-Separació de fases. 
-Formació d'escumes. 
-Anòxia i producció d'olors. 
-Abocaments anòmals i xocs tòxics. 

RP4 

Prendre mostres 
representatives de 
l'influent, efluent i 
processos intermedis, 
d'acord amb les 
especificitats 
d'ETAP i EDAR. 
 

CF5 

Prendre mostres 
representatives 
de l'influent, 
efluent, 
processos 
intermedis i 
subproductes i 
realitzar 
seva preservació 
i transport al 
laboratori en 
condicions 
adequades. 
 
 

Operacions bàsiques de laboratori. 
Paràmetres físics: temperatura, color, olor, conductivitat, 
matèries en suspensió. 
Paràmetres químics: pH, oxigen dissolt, matèria orgànica, 
matèria inorgànica. 
Unitats de mesura de massa, volum. Les diferents formes 
d'expressar la concentració. 
Unitats específiques en microbiologia. 
Material de laboratori. 
Instruments de mesura. 
Tècniques de preservació de mostres. 
Identificació i etiquetatge de mostres. 

Operacions per a presa 
de mostres. 
 
Presa de mostres 
representatives 
d'afluents, efluents i 
procés intermedis 
d'acord amb les 
especificacions ETAB i 
EDAR utilitzant 
correctament mitjans i 
equips de seguretat. 
Utilització dels 
paràmetres de qualitat i 
valors paramètrics que 
estableix la Normativa 
per 
a aigües potables. 

Resolució de 
problemes 
 
Organització del 
treball 
 
Treball en equip 
 
Autonomia 
 
 

50h 5 

RP5 
Col·laborar en les 
operacions de 
separació, 

CF7 

Realitzar les 
operacions de 
tractament, 
emmagatzematg

Les aigües residuals. 
Aigües residuals urbanes, industrials, mixtes i pluvials. 
La legislació bàsica sobre aigües residuals i normes 

Tractament dels residus 
generats en els 
processos d’una planta 
de tractament d’aigües. 

Resolució de 
problemes 
 
Organització del 

50h 6 
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Taula FxC.- Formació per competències. Relació de l es competències amb capacitats formatives i conting uts 

Qualificació Codi: SM_2-026_2 Descripció: Operació d’estacions de tractament d’ai gües 

Unitat de competència Codi: UC_2-0073-11_2 Descripció : Operar els processos de tractament i depuració de l ’aigua.  

Mòdul formatiu Codi: MF_2-0073-1111_2 Descripció: Funcionament i 
operació dels processos de 
depuració i tractament de 
l’aigua.  

Durada: 270 hores 

Realitzacions 
professionals 

Capacitats formatives Continguts formatius Ponderació 

Codi Descripció Codi Descripció Fets Procediments Actituds Hores 

FxC 

tractament 
i retirada de llots i 
residus. 

e, recuperació, 
retirada de 
residus i 
subproductes de 
depuració. 

d'abocament. 
Indicadors generals de contaminació de les aigües 
residuals. 
Indicadors químics: DQO, DBO, sòlids en suspensió, olis i 
greixos. 
Indicadors microbiològics: Coliformes totals i fecals, 
estreptococs fecals. 
Contaminants específics i microorganismes patògens. 
Problemes en una EDAR deguts a la composició de les 
aigües residuals: 
-Separació de fases. 
-Formació d'escumes. 
-Anòxia i producció d'olors. 
-Abocaments anòmals i xocs tòxics. 
 
Tractament de residus de les plantes depuradores i 
potabilitzadores. 

Aplicació dels protocols 
més adequades per al 
reciclat de 
subproductes de 
depuració. Execució de 
les fases del tractament 
de fangs els objectius i 
rendiments esperats de 
cadascun d’ells. 

treball 
 
Treball en equip 
 
Autonomia 
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Annex 3. Taula de valoració d’evidències i full de registre del dictamen final 

Nom i cognoms de l’aspirant:   NIF:   Data:  
 
UC0073_2 / UC_2-0073-11_2: Operar el processos de t ractament i depuració de l’aigua. 

 
VALORACIÓ  

 0 1 2 3 4 

E
xp

      
RP1 

30% 
Posar en marxa, parar i v erificar el funcionament dels processos unitaris d' Estacions 
Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR). 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

      

CM1 Verificar, supervisar i comprovar els diferents processos de planta i el seu correcte funcionament. 
     

CM2 
Registrar als informes normalitzats a l’efecte totes les anomalies diàries observades a cada procés de 
la planta. E

vi
dè

nc
ie

s 
di

re
ct

es
 

     

 

E
xp

      
RP2 

30% 
Actuar sobre els processos de tractament de l'aigua  potable, efectuant les actuacions 
oportunes, per assegurar el seu correcte funcioname nt i el control adequat.  

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

      

CM3 
Verificar, supervisar i comprovar els processos de dosificació de clor, reactius, floculació i filtratge i el 
seu correcte funcionament així com el sistema de control i la mesura continuada de variables 
integrades al mateix. 

     

CM4 
Realitzar operacions de carrega i emmagatzematge de reactius conforme el pla de manteniment 
establert. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

di
re

ct
es
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 VALORACIÓ 

  0 1 2 3 4 

E
xp

      
RP3 

15% 

Prendre dades i registres dels diferents instruments  i mesuradors instal·lats d'acord amb les 
especificitats de les Estacions de Tractament d'Aig ües Potables (ETAP) i de les Estacions 
Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR). 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

      

CM5 Registrar les dades dels cabalímetres d’aigua, sensors de la línia d’aigua i dels equips mecànics 
existents. 

     

CM6 Utilitzar, ajustar i calibrar els mesuradors portàtils de paràmetres de qualitat de l’aigua.      

CM7 Registrar els paràmetres bàsics de la digestió anaeròbia.      

CM8 Registrar consums de reactius i lectores dels indicadors de nivell. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

di
re

ct
es

 

     

 

E
xp

      
RP4 

15% 

Prendre mostres representatives de l'afluent, eflue nt i processos intermedis, d'acord amb les 
especif icitats d'Estacions de Tractament d'Aigües Potables  (ETAP) i D'Estacions Depuradores 
d'Aigües Residuals (EDAR).  

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

      

CM9 Preparar i identificar correctament els contenidors i material de mostreig i etiquetar i referenciar les 
mostres segons protocol establert. 

     

CM10 Seleccionar i identificar correctament els diferents punts de mostreig.      

CM11 Prendre, transportar i conservar les mostres adequadament.      

CM12 Emplenar fulls de mostreig i registrar observacions pertinents. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

di
re

ct
es
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 VALORACIÓ 

  0 1 2 3 4 

E
xp

      
RP5 

10% 
Col·laborar en les operacions de separació, tractam ent i retira de llots i residus. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

      

CM13 
Programar i efectuar els ajustos necessaris en les operacions de neteja de les reixes i la purga de llots 
així com en els equips de deshidratació de llots i auxiliars. 

     

CM14 Supervisar, programar i efectuar la retirada de residus de desbast i de llots de la planta. E
vi

dè
nc

ie
s 

di
re

ct
es
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FULL DE VALORACIÓ DEL DICTAMEN FINAL 
 
EVIDÈNCIES INDIRECTES (dictamen documental) 

Aspirant amb experiència professional 

 Sí  No  

Aspirant amb formació 

 Sí  No  

Valoració de l’experiència  ..............     %       Valoració de la formació  .............   % 

 
Valoració conjunt de l’experiència i la formació   ………..  % 

 
 

Valoració del dictamen documental 

 Positiu  Negatiu  
 
 
EVIDÈNCIES DIRECTES (dictamen d’avaluació) 
 
 

Valoració de les evidències directes 

 Encaixen  No encaixen 
 
 

 
 

Valoració del dictamen final 

UC0073_2 / UC_2-0073-11_2  Demostrada  No demostrada 

 
 
 
 
 
 

 

Signatura de l’avaluador/a  
Nom:  
Núm. De registre d’habilitació:  

Observacions  

 



                                                         
 

 
38  

38 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Annex 4. Taula de justificació de la puntuació de l a formació 

Nom i cognoms de l’aspirant:   NIF:   Data:  
 
UC0073_2 / UC_2-0073-11_2: Operar el processos de t ractament i depuració de l’aigua. 

Realització 
professional 

 % Ajust del 
contingut 

(1) 

% Ajust durada  
(2) 

Puntuació 
inicial 

(3) 

Factor 
modificador 
Avaluació 

(4) 

Factor 
modificador 
Garantia de 

Qualitat 
(4) 

Factor 
modificador 
Antiguitat 

(5) 

Puntuació final 
Puntuació final 

arrodonida 

RP1         

RP2         

RP3         

RP4         

RP5         

 
Nota 1: Dada de la columna 3 de la Taula de valoració inicial de la formació no formal del Dossier d’Assessorament. 
Nota 2: Dada de la columna 6 de la Taula de valoració inicial de la formació no formal del Dossier d’Assessorament. 
Nota 3: Segons la correspondència a la taula “Taula de puntuació de la formació” d’aquesta Guia d’Evidències 
Nota 4:  1 o 0,8 
Nota 5:  (1-0,03 x Antiguitat) 
 
 
 
 
 

 

Signatura de l’avaluador/a  
Nom:  
Núm. De registre d’habilitació:  
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Annex 5. Document de control i exemple de preparaci ó d’entrevista professional  

Nom i cognoms de l’aspirant:   NIF:   Data:  
 
UC0073_2 / UC_2-0073-11_2: Operar el processos de t ractament i depuració de l’aigua. 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Verificar, supervisar i 
comprovar els diferents 
processos de planta i el 
seu correcte 
funcionament. 

IN1.1 Detecta anomalies de 
funcionament per indicació dels 
sensors o per observació visual. 
IN1.2 Verifica el cabal d’entrada i 
opera si es necessari les 
comportes de bypass. 
IN1.3 Comprova que el 
funcionament del dessorrejat i del 
tractament primari són correctes. 
IN1.4 Posa en pràctica les accions 
oportunes per evitar vessaments 
d’escumes del procés. 
IN1.5 Comprova que el 
subministrament d’aire és el 
previst. 
IN1.6 Comprova que el 
funcionament de les vàlvules, 
bombes, cargols d’Arquímedes i 
altres equips mecànics o elèctrics 
és l’adequat. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Quan estàs de torn, com s’ha d’actuar en cas 

d’excés de cabal d’entrada? 
− Com és sap si un bombament està funcionant 

correctament? 
− Com es comprova a l’SCADA de planta que tot 

funciona correctament? 
− Quan un sensor esta mesurant malament? 
− Com detectaries que el procés de digestió no està 

funcionant degudament? 
− Quins són els paràmetres bàsics a controlar en les 

torres de rentat? 
− Saps indicar si el subministrament d’aire al sistema 

biològic funciona correctament? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Verificar, supervisar i 
comprovar els diferents 
processos de planta i el 
seu correcte 
funcionament. 

IN1.7 Comprova que les 
instal·lacions de tractament de llots 
operen correctament segons 
procediments implantats. 
IN1.8 Comprova que el 
funcionament dels processos de 
desinfecció per al reciclat d’aigua 
(cloració, ultraviolat o ozonització) 
funcionen segons especificacions. 
IN1.9 Comprova que els sistemes 
de tractament d’olors estan 
funcionant correctament i existeix 
reserva suficient dels reactius 
involucrats al procés. 

Preguntes sense escenari concret: 
− Quins són els sistemes que hi ha a les plantes per a 

la recollida de flotants dels decantadors? 
− Quina diferència hi ha entre una centrifuga i un filtre 

banda? 
− Enumera diferents processos de desinfecció per a 

l’aigua reutilitzada? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM2 
Registrar als informes 
normalitzats a l’efecte 
totes les anomalies 
diàries observades a 
cada procés de la 
planta. 

IN2.1 Registra anomalies i dades 
diàries del procés segons 
instruccions de planta i 
documentació proporcionada al 
respecte. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Explica com registraries una anomalia de 

funcionament observada a la planta? 
− Si durant la ronda diària et trobes parat un 

decantador, que fas? 
 
Preguntes sense escenari concret: 
− Com es fa la comunicació i registre de dades i 

anomalies a la planta on treballes? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM3 
Verificar, supervisar i 
comprovar els 
processos de dosificació 
de clor, reactius, 
floculació i filtratge i el 
seu correcte 
funcionament així com 
el sistema de control i la 
mesura continuada de 
variables integrades al 
mateix. 

IN3.1 Verifica el funcionament 
adequat dels processos de 
tractament amb clor i derivats. 
IN3.2 Verifica que la dosificació de 
reactius és l’adequada i es duu a 
terme en correctes condicions. 
IN3.3 Supervisa i comprova el 
correcte funcionament del procés 
de floculació 
IN3.4 Supervisa i comprova el 
correcte funcionament dels filtres i 
les seves condicions d’operació. 
IN3.5 Comprova el correcte 
funcionament dels sistema de 
control i l’ajust dels diferents 
paràmetres corresponents. 
IN3.6 Verifica que la mesura 
continuada de les variables 
integrades al sistema automàtic de 
control està garantida. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Com verifiques el correcte funcionament d’un filtre de 

sorra? 
− Com verificaries que el clor residual de l’aigua 

reutilitzada és correcte? 
− En què consisteix el sistema de control de la planta? 
− Com es verifica el correcte funcionament d’una 

dosificació de reactiu? Què has de tenir en compte? 
 
Preguntes sense escenari concret: 
− Què es fa a l’etapa de floculació? 
− Quina diferència que hi ha entre el funcionament 

habitual d’un filtre de sorra i la seva etapa de rentat? 
− Perquè s’ha de rentar un filtre? 
− Quines són les condicions bàsiques d’operació d’una 

ETAP habitualment? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM4 
Realitzar operacions de 
carrega i 
emmagatzematge de 
reactius conforme el pla 
de manteniment 
establert. 

IN4.1 Descarrega els reactius 
conforme la instrucció establerta. 
IN4.2 Comprova el correcte 
emmagatzematge dels reactius de 
planta. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Com s’efectua la descàrrega de polielectròlit 

catiònic? 
− Quines precaucions has de tenir durant la 

descarrega del Clorur fèrric o de l’Hipoclorit? 
− Quins reactius estan sotmesos a les condicions de 

transport i emmagatzematge de mercaderies 
perilloses? 

 
Preguntes sense escenari concret: 
− Què és el mes important abans de començar una 

descarrega de Clorur Fèrric? 
− Quina és la diferència entre la descarrega de 

polielectròlit catiònic sacs o en contenidors? 
− Quan un reactiu és considerat com a mercaderia 

perillosa?  
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM5 
Registrar les dades dels 
cabalímetres d’aigua, 
sensors de la línia 
d’aigua i dels equips 
mecànics existents. 

IN5.1 Registra els mesuraments de 
cabals d’aigua. 
IN5.2 Anota dades dels sensors de 
la línia d’aigua (pH, oxigen dissolt, 
clor residual, etc.). 
IN5.3 Comprova el correcte estat 
dels sensors de la línia d’aigua. 
IN5.4 Registra les hores de 
funcionament de bombes i equips 
mecànics existents. 
IN5.5 Indica al registre si els valors 
de les hores de funcionament son 
els adequats. 
IN5.6 Coneix i inclou les unitats 
correctes dels paràmetres 
mesurats i de les dades 
enregistrades. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Quines dades de cabal s’han de prendre a la EDAR? 
− Quina és la freqüència recomanable per a la pressa 

de dades de cabal a la EDAR? 
− On s’han d’enregistrar les dades de cabal de la 

EDAR?  
− Quines dades de sensors en línia són 

imprescindibles de controlar i anotar? 
− Amb quina freqüència anotaries les dades de pH de 

la planta? 
− Anotaries el valors del display de la sonda d’Or de 

les diferents línies a biològic a camp? 
− A on observaries si els valors dels sensors de la línia 

d’aigua són correctes i perquè? 
− Anotar les dades de les sondes anise de les 

diferents línies de biològic és important? 
− A camp, a on observaries el correcte funcionament 

d’un sensor d’oxigen dissolt? 
− Consideres més senzill veure l’estat d’un sensor a 

camp o bé a l’SCADA de la planta? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM5 
Registrar les dades dels 
cabalímetres d’aigua, 
sensors de la línia 
d’aigua i dels equips 
mecànics existents. 

IN5.1 Registra els mesuraments de 
cabals d’aigua. 
IN5.2 Anota dades dels sensors de 
la línia d’aigua (pH, oxigen dissolt, 
clor residual, etc.). 
IN5.3 Comprova el correcte estat 
dels sensors de la línia d’aigua. 
IN5.4 Registra les hores de 
funcionament de bombes i equips 
mecànics existents. 
IN5.5 Indica al registre si els valors 
de les hores de funcionament son 
els adequats. 
IN5.6 Coneix i inclou les unitats 
correctes dels paràmetres 
mesurats i de les dades 
enregistrades. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Amb quina freqüència s’ha d’efectuar l’anotació dels 

compta hores dels diferents equips de l’EDAR ? 
− Tots els equips de planta tenen compta hores? 

Perquè? 
− A on hauries de mirar el valor a anotar dels compta 

hores de l’EDAR? 
− El valor que anotaries al registre de les hores de 

funcionament a que correspondria? 
− A l’hora d’enregistrar valors d’hores de funcionament 

com detectes que hi ha una incongruència a la dada 
registrada? 

− Si a l’EDAR hi ha 2 bombes de capçalera i una 
d’elles funciona 24 h i l’altra ha funcionat també, que 
t’indiquen aquests valors? 

− Creus que és possible que variïn molt les hores de 
funcionament de les bombes de purga d’un dia per 
un altre? Què hauries de comprovar si han variat? 

− És possible tenir equips de planta en aquesta EDAR 
sense hores de funcionament durant diversos dies? 
Perquè? 

− Quina és la unitat utilitzada a l’EDAR pel cabal diari? 
− Quina és la unitat utilitzada diàriament per al temps 

de funcionament de les bombes? 
− Ets capaç de distingir les unitats en que esta el valor 

del display d’una sonda o sensor? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM5 
Registrar les dades dels 
cabalímetres d’aigua, 
sensors de la línia 
d’aigua i dels equips 
mecànics existents. 

IN5.1 Registra els mesuraments de 
cabals d’aigua. 
IN5.2 Anota dades dels sensors de 
la línia d’aigua (pH, oxigen dissolt, 
clor residual, etc.). 
IN5.3 Comprova el correcte estat 
dels sensors de la línia d’aigua. 
IN5.4 Registra les hores de 
funcionament de bombes i equips 
mecànics existents. 
IN5.5 Indica al registre si els valors 
de les hores de funcionament son 
els adequats. 
IN5.6 Coneix i inclou les unitats 
correctes dels paràmetres 
mesurats i de les dades 
enregistrades. 

Preguntes sense escenari concret: 
− A on es troba la dada de cabal a un cabalímetre de 

planta? 
− Tots els cabalímetres tenen display a camp? 
− En general, quantes línies té un display d’un 

cabalímetre? A què corresponen? 
− A quina de les línies correspon el valor que s’anota a 

camp d’un cabalímetre? 
− La dada anotada al display del cabalímetre es 

directament la dada necessària a planta diàriament? 
− Quina dada dóna una sonda Redox? 
− Quines dades et trobes al display d’una sonda 

d’oxigen? 
− Què és el mes important de tenir un sensor a la línia 

d’aigua? 
− Quina dada et dóna un analitzador de fòsfor? 
− Quina dada et dóna una sonda de clor residual? 
− En general als sensors de la línia d’aigua com pots 

saber que el seu estat és correcte? 
− Què pot afectar a una sonda anise (amoni-nitrats)? 
− Cada quant s’hauria de calibrar un sensor de pH i 

perquè? 
− Consideres mes important el valor puntual d’un 

sensor de fòsfor, amoni o nitrats, o bé la seva 
mitjana 24 h? 

− Que vol dir la paraula HOLD en el display d’una 
sonda? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM5 
Registrar les dades dels 
cabalímetres d’aigua, 
sensors de la línia 
d’aigua i dels equips 
mecànics existents. 

IN5.1 Registra els mesuraments de 
cabals d’aigua. 
IN5.2 Anota dades dels sensors de 
la línia d’aigua (pH, oxigen dissolt, 
clor residual, etc.). 
IN5.3 Comprova el correcte estat 
dels sensors de la línia d’aigua. 
IN5.4 Registra les hores de 
funcionament de bombes i equips 
mecànics existents. 
IN5.5 Indica al registre si els valors 
de les hores de funcionament son 
els adequats. 
IN5.6 Coneix i inclou les unitats 
correctes dels paràmetres 
mesurats i de les dades 
enregistrades. 

Preguntes sense escenari concret: 
− Tots els compta hores estan físicament a camp? 
− Consideres que un compta hores que està 

enregistrat per l’SCADA de planta té la mateixa 
validesa que un altre enregistrat a camp? 

− Quins equips normalment porten compta hores? 
− Quan un equip de bombament que normalment 

funciona unes 3 hores passa a funcionar 12 h que 
pot haver passat? 

− Si tens 3 equips d’aportació d’aire al biològic i un és 
de reserva, és possible que les hores de 
funcionament en un dia siguin 12 h per un equip, 24 
h per l’altre i 2h al tercer? Que t’indica això? 

− Quines són les unitats de pH? 
− Quines són les unitats de redox? 
− Quines són les unitats de concentració d’oxigen 

dissolt al licor mescla? 
− Quines són les unitats de concentració d’amoni al 

licor mescla? 
− Quines són les unitats de concentració de nitrats al 

licor mescla? 
− Quines són les unitats de concentració de fòsfor a 

l’aigua de sortida? 
− Quina és la unitat de terbolesa? 
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G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM6 
Utilitzar, ajustar i calibrar 
els mesuradors portàtils 
de paràmetres de 
qualitat de l’aigua. 

IN6.1 Utilitza els mesuradors 
portàtils de paràmetres de qualitat 
de l’aigua. 
IN6.2 Ajusta i calibra els 
mesuradors portàtils de 
paràmetres de qualitat de l’aigua. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− A quina part de la planta i per a què s’utilitzaria 

l’oxímetre portàtil del laboratori? 
− Per a què s’utilitzarien el pH metre i el conductímetre 

del laboratori? 
− Com es pot comparar valors dels equips portàtils 

amb valors dels sensors en línia existents? 
− Què s’ha de tenir en compte abans d’utilitzar 

qualsevol equip portàtil de la planta? 
 
Preguntes sense escenari concret: 
− Què s’ha de tenir en compte a l’hora de mesurar 

amb un equip portàtil? 
− Com sabries distingir si la mesura efectuada és 

correcta? 
− Com es calibra un mesurador de pH? 
− Com es calibra un oxímetre portàtil? 
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G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM7 
Registrar els paràmetres 
bàsics de la digestió 
anaeròbia. 

IN7.1 Coneix els paràmetres 
bàsics de la digestió anaeròbia: 
Temperatura, Pressió i Cabal de 
gas. 
IN7.2 Registra correctament els 
paràmetres bàsics de la digestió 
anaeròbia. 
IN7.3 Coneix i inclou les unitats 
correctes dels paràmetres 
mesurats i de les dades 
enregistrades. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− On es troba situat el mesurador de pressió del 

digestor i perquè? 
− Perquè hi ha un sensor de pH a la zona de digestió 

de fangs de la planta? 
− Perquè hi ha sondes de temperatura a la digestió 

anaeròbia i on es troben situades? 
− Quin residu en forma de gas es  produeix el procés 

de digestió anaeròbia? 
− Que es fa amb el biogàs produït al procés en 

aquesta EDAR? 
− On es troba situat el sensor de pH dels fangs digerits 

de la planta? 
− On es troben situats els sensors de temperatura i 

perquè en fan falta més d’un? 
− On es troba situat el sensor de pressió del digestor 

de la planta? 
− És important registrar la dada de cabal del biogàs 

produït al procés? 
− Si la dada es correcta o lògica i amb quines altres 

dades necessitaries associar-la? 
− El cabal de biogàs en quines unitats es mesura i 

quin tipus de cabalímetre s’utilitza? 
− Es importat enregistrar dades diàriament en aquest 

procés de la planta? Hi ha molta variabilitat? De 
quines d’elles? 
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G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM7 
Registrar els paràmetres 
bàsics de la digestió 
anaeròbia. 

IN7.1 Coneix els paràmetres 
bàsics de la digestió anaeròbia: 
Temperatura, Pressió i Cabal de 
gas. 
IN7.2 Registra correctament els 
paràmetres bàsics de la digestió 
anaeròbia. 
IN7.3 Coneix i inclou les unitats 
correctes dels paràmetres 
mesurats i de les dades 
enregistrades. 

Preguntes sense escenari concret: 
− Què és l’importat del procés de digestió anaeròbia? 
− A quina temperatura ha d’estar un digestor anaerobi 

de fangs? 
− Quines són les característiques bàsiques del gas 

que es produeix al procés? 
− Quins són els paràmetres que s’han d’enregistrar 

diàriament al procés de digestió i perquè? 
− Quin és el rang de pH habitual en un digestor 

anaerobi? 
− Explica el rang de treball en quant a temperatura de 

digestió? 
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G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM8 
Registrar consums de 
reactius i lectores dels 
indicadors de nivell. 

IN8.1 Registra consum de reactius 
de la planta. 
IN8.2 Registra lectures dels 
indicadors de nivell de la planta.  
IN8.3 Coneix i inclou les unitats 
correctes dels paràmetres 
mesurats i de les dades 
enregistrades. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Quins reactius has de tenir en compte a la EDAR 

descrita per ordre d’importància? 
− Quin és l’estocatge mínim necessari i perquè de 

cada producte utilitzat? 
− A on et trobaries segur indicadors de nivell a la 

planta descrita a l’escenari 1? 
− Quin valor es llegeix normalment en un indicador de 

nivell d’un dipòsit de clorur fèrric? És mecànic o 
elèctric? 

− És correcte una mesura de 3m al dipòsit 
d’emmagatzematge del clorur fèrric? Això indica que 
queden 3 m3 de producte o que és el que indica? 

 
Preguntes sense escenari concret: 
− Què ha de tenir com a mínim el format de registre de 

reactius? 
− Explica la diferencia entre estocatge líquid i 

estocatge sòlid i quines unitats s’utilitzen en cada 
cas? 

− Perquè és important tenir indicadors de nivell als 
dipòsits? 

− Quin reactiu es compra i emmagatzema generalment 
en forma solida? Que s’ha de tenir en compte per a 
fer això? 
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uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM9 
Preparar i identificar 
correctament els 
contenidors i material de 
mostreig i etiquetar i 
referenciar les mostres 
segons protocol 
establert. 

IN9.1 Prepara material i 
contenidors del mostreig 
correctament. 
IN9.2 Etiqueta i referencia les 
mostres segons protocol establert. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Quants contenidors de mostres hauries de preparar? 
− En quin tipus de contenidor s’agafen les mostres 

d’aigua? 
− En quin tipus de contenidor agafes les mostres de 

fangs? 
− Com s’etiqueta la mostra d’aigua de sortida de la 

planta? 
 
Preguntes sense escenari concret: 
− Quina és la referència principal a l’etiqueta d’una 

mostra? 
− Quina és la diferència entre un contenidor per una 

mostra d’aigua, una de fang i una de gas? 
− Quin és el procediment existent a la teva planta per a 

l’etiquetatge de les mostres? 
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G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM10 
Seleccionar i identificar 
correctament els 
diferents punts de 
mostreig. 

IN10.1 Selecciona i identifica els 
punts de mostreig. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− On s’han d’agafar les mostres de licor mescla? 
− Quants possibles punts de mostreig hi ha a la planta 

i on estarien situats? 
 
Preguntes sense escenari concret: 
− On s’agafa una mostra significativa de fangs a 

digestió? 
− Com s’identifica un punt de mostreig significatiu per 

al biogàs? 
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G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM11 
Prendre, transportar i 
conservar les mostres 
adequadament. 

IN11.1 Pren les mostres 
correctament segons protocol. 
IN11.2 Transporta les mostres 
adequadament. 
IN11.3 Conserva les mostres 
adequadament. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Com s’ha de conservar una mostra d’aigua  

d’entrada a planta? 
− Com es transporten les mostres pel laboratori? 
 
Preguntes sense escenari concret: 
− En un protocol de presa de mostres s’especifica com 

prendre mostres? 
− Explicar el protocol de pressa de mostres existent a 

la teva planta? 
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G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM12 
Emplenar fulls de 
mostreig i registrar 
observacions pertinents. 

IN12.1 Emplena correctament el 
full de mostreig establert a la 
instal·lació. 
IN12.2 Registra les observacions 
adequades en la pressa de 
mostres, si s’escau. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Quines dades has d’emplenar a un full de mostreig al 

agafar una mostra de fangs del digestor? 
− En un punt de mostreig de l’EDAR trobes els 

mostrejador amb un munt d’ampolles buides i molta 
aigua fora dels recipients. Saps dir com emplenaries 
el registre? 

 
Preguntes sense escenari concret: 
− Quines dades apareixen a un full de mostreig? 
− Com són els fulls de mostreig de la teva planta? 
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vidències
 

acred
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM13 
Programar i efectuar els 
ajustos necessaris en 
les operacions de 
neteja de les reixes i la 
purga de llots així com 
en els equips de 
deshidratació de llots i 
auxiliars. 

IN13.1 Programa els temps de 
neteja de les reixes per evitar la 
seva colmatació. 
IN13.2 Comprova que els temps de 
purga de llots són els correctes 
segons indicacions efectuades pel 
personal tècnic de planta i els 
ajusta si es necessari.  
IN13.3 Comprova que els equips 
de deshidratació de llots i cintes 
transportadores operen 
correctament. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Amb quin criteri canviaries una consigna de 

funcionament dels tamisos d’entrada? 
− Amb quin criteri es canvien les consignes de purga? 
 
Preguntes sense escenari concret: 
− Com es posa en funcionament un equip de 

deshidratació i quins equips més són necessaris 
d’estar en funcionament? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM14 
Supervisar, programar i 
efectuar la retirada de 
residus de desbast i de 
llots de la planta. 

IN14.1 Comprova l’estat dels 
diferents contenidors de residus i 
llots de la planta.  
IN14.2 Programa la retirada dels 
diferents contenidors de residus i 
llots de la planta 
IN14.1 Supervisa i coopera amb el 
gestor de residus a la planta quan 
efectua la retirada dels contenidors 
de residus i llots.  

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Quins residus s’extreuen de la planta i quina és la 

seva destinació? 
− Com s’actua davant d’un contenidor de residus ple? 
− Com es programa una retirada de fangs per buidar la 

sitja? 
 
Preguntes sense escenari concret: 
− Quin procediment has de seguir per fer una retirada 

de fangs quan el camió arriba a la planta? 
− Quin procediment has de seguir per fer una retirada 

de sorres quan el camió arriba a la planta? 
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Guia d’Evidències  

 

Família professional: Seguretat i medi ambient 
 
Àrea professional: Gestió ambiental 
 
Unitat de competència: UC0074_2; UC_2-0074-11_2  
 
Títol: Realitzar les operacions de manteniment 
d’equips i instal·lacions de plantes de tractament o 
depuració de l’aigua.  
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1. Què és una guia d’evidències  

La guia d’evidències és un instrument de suport per avaluar les competències 
professionals que tenen les persones, adquirides a través de l’experiència laboral i vies 
no formals de formació, mitjançant procediments i metodologies comuns que 
garanteixin la validesa, fiabilitat, objectivitat i rigor tècnic de l'avaluació. 

Serveix per tant, des de la seva vessant d’instrument de suport tècnic, per a l'avaluació 
de cadascuna de les unitats de competència en què s’hagi inscrit l’aspirant, i tindrà per 
objecte comprovar si demostra la competència professional requerida en les 
realitzacions professionals, en els nivells establerts en els criteris de realització i/o en 
una situació de treball, real o simulada, fixada a partir del context professional. 

Eines indispensables per avaluar 
Deixant de banda tots els documents de caire administratiu que la Comissió 
d’avaluació genera en aquesta fase, ens centrem exclusivament en aquells que es 
constitueixen com a eines de l’acte d’avaluació pròpiament dit: 
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2. Criteris d’avaluació 

L’avaluació de les evidències de competència professional, es produeix en dues 
seqüències diferenciades en el temps: en primera instància, s’ha de fer una valoració 
de les evidències indirectes , que són el producte d’assoliments anteriors de 
l’aspirant , conseqüència de la seva trajectòria professional. Aquesta valoració acaba 
amb l’emissió per part de l’avaluador/a del dictamen documental o d’evidències 
indirectes.  

A continuació, només si es dóna el cas que l’aspirant ha superat la valoració de les 
evidències indirectes , s’haurà de valorar les evidències directes , que són les 
produïdes per l’aspirant  durant la realització de les activitats d’avaluació requerides, 
mitjançant l’observació de les tasques que realitza, els productes de treball que 
elabora, els sabers professionals que fa servir durant la realització de les activitats 
professionals i/o les respostes de l’entrevista professional. És mitjançant la valoració 
d’evidències directes  que l’aspirant  pot demostrar si disposa de la competència 
professional requerida en funció del referent establert en la Guia d’Evidències de la 
Unitat de Competència  avaluada. 

Esquema del procés d’avaluació 

 

 

Valoració 
d’evidències 

indirectes  

Dictamen 
documental 

positiu ? 
UC no demostrada 

SI 

NO 

Valoració 
d’evidències 

directes  

Dictamen 
d’avaluació 

positiu ? 
UC no demostrada UC demostrada 

SI NO 

FI DEL 
PROCEDIMENT 

D’AVALUACIÓ DE 
LA UC 
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2.1 Valoració de les evidències indirectes (per obt enir el 
dictamen documental) 

Atès que el procediment d’acreditació de les competències professionals, ha de 
contemplar, tant les competències adquirides a través de l’experiència laboral com 
aquelles que s’han adquirit per vies no formals de formació, es poden diferenciar tres 
possibles escenaris d’acreditació: 

� Cas 1. Aspirants  que accedeixen al procediment amb, exclusivament, experiència 
professional. 

� Cas 2. Aspirants  que accedeixen al procediment amb, exclusivament, formació. 

� Cas 3. Aspirants  que accedeixen al procediment amb una combinació 
d’experiència professional i formació. 

a) Valoració de les evidències indirectes  obtingudes a partir de 
l’experiència professional (si procedeix) 
L’experiència professional relacionada amb el sector s’haurà d’avaluar sempre que 
aquesta formi part del bagatge professional de l’aspirant (escenaris o casos 1 i 3).     

Partint de la “Taula per a la valoració inicial de l’experiència professional” , que 
forma part del Dossier d’assessorament , extraurem els ítems que ens ajudaran a 
avaluar. 

L’avaluació de les evidències indirectes obtingudes a partir de l’experiència 
professional es farà utilitzant algun dels dos criteris que a continuació es detallen: 

Criteri de freqüència  de realització de la RP (Realització professional): 

0 1 2 3 4 

Mai Ocasionalment Sovint 
Mont 
sovint 

Sempre 

 
Criteri de temps  que fa que realitza la RP (Realització professional): 

0 1 2 3 4 

<1 any 
12-23 
mesos 

24-35 
mesos 

36-48 
mesos 

 
>4 anys 

 

Cada RP (Realització professional) haurà de ser valorada utilitzant un o altre criteri 
(criteri de temps o criteri de freqüència ), es a dir, cada RP tindrà un únic criteri de 
valoració i dins de cada UC (Unitat de competència) s’indicarà quines RP s’han de 
valorar amb un criteri o amb l’altre o si totes s’han de valorar amb el mateix criteri. 

El criteri de valoració que s’ha d’aplicar en aquesta UC (Unitat de competència) 
s’indica en la “Taula 1.- Taula de criteris de valoració d’evidènci es indirectes 
obtingudes a partir de l’experiència professional ”, que es mostra més endavant. 
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Es tracta ara, d’omplir la “Taula de valoració  d’evidències” que es troba a l’Annex 3  
i de la que se’n poden fer tantes còpies com aspirants hi hagi. 

En aquest moment, s’ha d’informar parcialment (exclusivament l’àrea d’evidències 
indirectes adquirides a través de l’experiència pro fessional ). Seguint els criteris 
exposats anteriorment, marcarem amb una “E”  la valoració de l’experiència per a cada 
RP (Realització professional). Si la puntuació és inferior a la que marca l’àrea 
ombrejada (2, 3, etc. segons cada RP), significa que estem considerant que les 
evidències indirectes són insuficients per demostrar que la RP (Realització 
professional) està assolida.  

Exemple 1: Com indicar la valoració de les evidè ncies indirectes a partir de 
l’experiència professional 
TAULA DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES  
UC0074_2 / UC_2-0074-11_2: Realitzar les operacions  de manteniment d’equips i instal·lacions 
de plantes de tractament o depuració de l’aigua. 

VALORACIÓ   0 1 2 3 4 

E
xp

 

  
 

E  
 
RP1 
40 % Realitzar el manteniment preventiu d’equips i proce ssos. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

     

CM1 Realitzar el manteniment preventiu d’equips i processos 
segons cronograma i criteris establerts. 

     

CM2 Realitzar el manteniment preventiu d’equips i processos 
enregistrant les dades i operacions. 

     

CM3 
Realitzar el manteniment preventiu d’equips i processos 
rebutjant els residus conforme a la naturalesa del producte i 
protocol de disposició final. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

 d
ire

ct
es

 
     

 
E

xp
  

E    
 
RP2 
40 % 

Realitzar la reparació d’equips mecànics  i elèctrics, 
seguint els protocols i instruccions donats. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

     

CM4 Posar en practica les accions oportunes per a detectar 
possibles anomalies en el funcionament dels equips. 

     

CM5 
Seleccionar adequadament les eines i estris adequats per a 
efectuar la reparació d’equips i aprovisionar les peces i 
recanvis necessaris. 

     

CM6 Reparar equips i substituir peces segons instruccions del 
fabricant. 

     

CM7 Verificar i solucionar avaries en canonades, vàlvules i altres 
elements per al funcionament correcte final de l’equip. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

 d
ire

ct
es

 

     

Un cop feta la valoració de l’experiència (cercles continus en l’exemple anterior) de  
totes les RP (Realitzacions Professionals), estem en condicions de valorar globalment, 
a nivell d’unitat de competència, l’experiència professional , en base a les 
evidències indirectes  exposades per l’aspirant. Per obtenir aquesta valoració hem de 
sumar els % (cercles discontinus en l’exemple anterior) que figuren a l’apartat 
corresponent de la Taula de valoració d’evidències indirectes , i ho farem només 
d’aquelles RPs que tinguin una puntuació E situada dins de l’àrea ombrejada lateral 
(en aquest cas de l’exemple 1, les que són superior o igual a 3 tant en la RP1 com en 
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la RP2, per tant, en el cas de l’experiència, només es sumaria el percentatge de la 
RP1 i no el de la RP2). 

Els criteris de valoració de les d’evidències indirectes  obtingudes a partir de 
l’experiència professional , per aquesta UC (Unitat de competència) es mostren en la 
següent taula: 

Taula 1. TAULA DE CRITERIS DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIE S INDIRECTES 
OBTINGUDES A PARTIR DE L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

UC0074_2 / UC_2-0074-11_2: Realitzar les operacions  de manteniment d’equips i instal·lacions 
de plantes de tractament o depuració de l’aigua. 

VALORACIÓ  

 0 1 2 3 4 

RP1 
40% 

Realitzar el manteniment preventiu 
d’equips i processos. 

Valoració mínima >= 3 
 

Criteri = TEMPS 

     

RP2 
40% 

Realitzar la reparació d’equips 
mecànics i elèctrics, seguint els 
protocols i instruccions donats. 

Valoració mínima >= 3 
 

Criteri = TEMPS 

     

RP3 
20% 

Mantenir les instal·lacions internes en 
condicions de correcta conservació. 

Valoració mínima >= 2 
 

Criteri = TEMPS 

     

 

 

b) Valoració de les evidències indirectes  obtingudes a partir de la 
formació (si procedeix) 
L’avaluació de la formació obtinguda per vies no formals de formació, es portarà a 
terme en els següents casos: 

� Cas 2. Aspirant  que accedeixen al procediment amb, exclusivament, formació. 

� Cas 3. Aspirants  que accedeixen al procediment amb una combinació 
d’experiència professional i formació. 

El referent per a avaluar la formació serà, sempre, el Mòdul Formatiu  que te associat 
la Unitat de Competència  que s’està avaluant (taula/es FxC – Formació per 
Competències , que es troben a l’Annex 2 )  

El procediment és similar al de l’avaluació de l’experiència professional vist 
anteriorment. 

Per a recollir les dades necessàries per aquesta valoració s’ha d’utilitzar la taula de 
l’Annex 4  – Taula de justificació de la puntuació de la formaci ó. 

Partint de la “Taula per a la valoració inicial de la formació no  formal” , que forma 
part del Dossier d’Assessorament , extraurem els ítems que ens ajudaran a avaluar. 
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Per a cada RP, es buscarà el valor que li correspon sobre la taula que es mostra tot 
seguit (Taula 2.- Taula de puntuació de la formació), en funció de l’ajust del cursos en 
qüestió (pel que fa a contingut i durada). 

Taula 2. TAULA DE PUNTUACIÓ DE LA FORMACIÓ 
Ajust del contingut 

 Des de 0% 25% 50% 75% 100% 

25% 0 0 0 1 1 

50% 0 0 1 2 2 

75% 0 1 2 3 3 

A
ju

st
 d

e 
du

ra
da

 

100% 0 1 2 3 4 

 

Per a determinar el “percentatge d’ajust de contingut”  cal utilitzar la dada “Ajust 
del contingut”  (columna 3 de la Taula per a la valoració de la formació no formal del 
Dossier d’Assessorament). 

Per a determinar el “percentatge d’ajust de durada”  cal utilitzar la dada “Ajust de 
durada” (columna 6 de la Taula per a la valoració de la formació no formal del Dossier 
d’Assessorament). 

Un cop obtingut aquest valor s’han d’incorporar els factors modificadors : avaluació, 
antiguitat i garantia de qualitat. 

� Avaluació : Si a la columna avaluació (columna 7 de la Taula per a la 
valoració de la formació no formal del Dossier d’Assessorament) no tenim 
marcat l’ítem de que l’activitat ha estat avaluada multiplicarem la puntuació 
de la valoració de la formació de la RP corresponent, obtinguda abans, per 
0,8. 

� Qualitat:  Si a la columna qualitat (columna 8 de la Taula per a la valoració 
de la formació no formal del Dossier d’Assessorament) no tenim marcat 
l’ítem de garantia de qualitat multiplicarem la puntuació de valoració de la 
formació de la RP corresponent, obtinguda abans, per 0,8. 

� Antiguitat:  (columna 9 de la Taula per a la valoració de la formació no 
formal del Dossier d’Assessorament). Multiplicarem el valor obtingut per (1-
0,03 x antiguitat). 

Factor multiplicador de la puntuació de la formació 

No Avaluació 

 
No Garantia de 

Qualitat 
 

Antiguitat (A) 

0,8 0,8 (1-0,03A) 

 

Finalment arrodonirem  el valor resultant al número sencer més proper. 
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Exemple 2: Com aplicar els factors modificadors a l a puntuació de la formació 

Suposem, que per una determinada RP, hem obtingut una puntuació inicial per a la formació de 
3, la formació ha estat avaluada però no tenim garantia de qualitat de l’organització i es va 
cursar fa tres anys, el resultat serà el següent: 

Puntuació= puntuació inicial x 1 x 0,8 x (1− 0,03 x 3)= 3 x 1 x 0,8 x 0,91= 2,182≡ 2  

Suposem, que per una determinada RP, hem obtingut una puntuació inicial per a la formació de 
3, la formació ha estat avaluada, té garantia de qualitat i es va cursar fa cinc anys, el resultat 
serà el següent: 

Puntuació= puntuació inicial x 1 x 1 x (1− 0,03 x 5)= 3 x 1 x 1 x 0,85= 2,55≡ 3  

 

 

 

Es tracta ara, de continuar omplint la “Taula de valoració  d’evidències” que es troba 
a l’Annex 3  

En aquest moment, s’ha d’informar parcialment (exclusivament l’àrea d’evidències 
indirectes ). Seguint els criteris exposats anteriorment, marcarem amb una “F”  la 
valoració de la formació  per a cada RP (Realització professional). Si la puntuació és 
inferior a la que marca l’àrea ombrejada (2, 3, etc. segons cada RP), significa que 
estem considerant que les evidències indirectes són insuficients per demostrar que la 
RP (Realització professional) està assolida.  
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Exemple 3: Com indicar la valoració de les evidènci es indirectes a partir de la 
formació no formal 
TAULA DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES  
UC0074_2 / UC_2-0074-11_2: Realitzar les operacions  de manteniment d’equips i instal·lacions 
de plantes de tractament o depuració de l’aigua. 

VALORACIÓ   0 1 2 3 4 

E
xp

 

   E  
 
RP1 
40 % Realitzar el manteniment preventiu d’equips i proce ssos. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

  
F    

CM1 Realitzar el manteniment preventiu d’equips i processos 
segons cronograma i criteris establerts. 

     

CM2 Realitzar el manteniment preventiu d’equips i processos 
enregistrant les dades i operacions. 

     

CM3 
Realitzar el manteniment preventiu d’equips i processos 
rebutjant els residus conforme a la naturalesa del producte i 
protocol de disposició final. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

 d
ire

ct
es

 

     

 

E
xp

 

 E    
 
RP2 
40 % 

Realitzar la reparació d’equips mecànics i elèct rics, 
seguint els protocols i instruccions donats. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

  
 

F  

CM4 Posar en practica les accions oportunes per a detectar 
possibles anomalies en el funcionament dels equips. 

     

CM5 
Seleccionar adequadament les eines i estris adequats per a 
efectuar la reparació d’equips i aprovisionar les peces i 
recanvis necessaris. 

     

CM6 Reparar equips i substituir peces segons instruccions del 
fabricant. 

     

CM7 Verificar i solucionar avaries en canonades, vàlvules i altres 
elements per al funcionament correcte final de l’equip. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

 d
ire

ct
es

 

     

Un cop feta la valoració de la formació (cercles continus en l’exemple anterior) de  
totes les RP (Realitzacions Professionals), estem en condicions de valorar globalment, 
a nivell d’unitat de competència, la formació no formal , en base a les evidències 
indirectes  exposades per l’aspirant. Per obtenir aquesta valoració hem de sumar els 
% (cercles discontinus en l’exemple anterior) que figuren a l’apartat corresponent de la 
Taula de valoració d’evidències indirectes , i ho farem només d’aquelles RPs que 
tinguin una puntuació F situada dins de l’àrea ombrejada lateral (en aquest cas de 
l’exemple 3, les que són superior o igual a 3 tant en la RP1 com en la RP2, per tant, en 
el cas de la formació no formal, només es sumaria el percentatge de la RP2 i no el de 
la RP1). 
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Els criteris de valoració de les d’evidències indirectes  obtingudes a partir de la 
formació no formal , per aquesta UC (Unitat de competència) es mostren en la 
següent taula: 

Taula 3. TAULA DE CRITERIS DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIE S INDIRECTES 
OBTINGUDES A PARTIR DE LA FORMACIÓ NO FORMAL 

UC0074_2 / UC_2-0074-11_2: Realitzar les operacions  de manteniment d’equips i instal·lacions 
de plantes de tractament o depuració de l’aigua. 

VALORACIÓ  

 0 1 2 3 4 

RP1 
40% 

Realitzar el manteniment preventiu 
d’equips i processos. Valoració mínima >= 3 

     

RP2 
40% 

Realitzar  la reparació d’equips 
mecànics  i elèctrics, seguint els 
protocols i instruccions donats. 

Valoració mínima >= 3 

     

RP3 
20% 

Mantenir les instal·lacions internes en 
condicions de correcta conservació. Valoració mínima >= 2 
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c) Valoració del dictamen documental.  
En aquest moment procedirem a fer el registre sobre el darrer full de la Taula de 
valoració d’evidències (Annex 3 ), assenyalant els següents aspectes: 

� Si es tracta d’un aspirant amb experiència professional i/o amb formació. 

� La valoració per a cadascun dels apartats (experiència professional i formació, 
vist en els exemples 1 i 3) 

� La valoració conjunta de l’experiència professional i de la formació (veure 
l’exemple 4) 

� Finalment, la valoració del dictamen documental. 

Exemple 4: Com realitzar la valoració conjunta de l’experiència pr ofessional i la 
formació no formal 
TAULA DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES  
UC0074_2 / UC_2-0074-11_2: Realitzar les operacions  de manteniment d’equips i instal·lacions 
de plantes de tractament o depuració de l’aigua. 

VALORACIÓ   0 1 2 3 4 

E
xp

 

   E  
 
RP1 
40 % Realitzar el manteniment preventiu d’equips i proce ssos. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

 F    

CM1 Realitzar el manteniment preventiu d’equips i processos 
segons cronograma i criteris establerts. 

     

CM2 Realitzar el manteniment preventiu d’equips i processos 
enregistrant les dades i operacions. 

     

CM3 
Realitzar el manteniment preventiu d’equips i processos 
rebutjant els residus conforme a la naturalesa del producte i 
protocol de disposició final. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

 d
ire

ct
es

 

     

 

E
xp

 

 E    
 
RP2 
40 % 

Realitzar la reparació d’equips mecànics  i elèctrics, 
seguint els protocols i instruccions donats. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

   F  

CM4 Posar en practica les accions oportunes per a detectar 
possibles anomalies en el funcionament dels equips. 

     

CM5 
Seleccionar adequadament les eines i estris adequats per a 
efectuar la reparació d’equips i aprovisionar les peces i 
recanvis necessaris. 

     

CM6 Reparar equips i substituir peces segons instruccions del 
fabricant. 

     

CM7 Verificar i solucionar avaries en canonades, vàlvules i altres 
elements per al funcionament correcte final de l’equip. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

 d
ire

ct
es

 

     

Un cop feta la valoració de l’experiència professional (E) i de la formació (F) de totes 
les RP (Realitzacions Professionals), estem en condicions de valorar conjuntament, a 
nivell d’unitat de competència, l’experiència i la formació no formal, en base a les 
evidències indirectes  exposades per l’aspirant. Per obtenir aquesta valoració hem de 
sumar els % (cercles discontinus en l’exemple anterior) que figuren a l’apartat 
corresponent de la Taula de valoració d’evidències indirectes , i ho farem només 
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d’aquelles RPs que tinguin una puntuació E o F situada dins de l’àrea ombrejada 
lateral. En el cas de l’exemple 4 la RP1 es considera demostrada a través de 
l’experiència professional (E) i la RP2 a través de la formació no formal (F). Són les 
dues valoracions que es troben dins de l’àrea ombrejada lateral. 

La valoració final del dictamen documental  es farà tenint en compte el percentatge 
de valoració conjunta de l’experiència professional  i de la formació no formal . Si 
aquest percentatge és superior o igual al percentatge mínim per a aquesta UC (Unitat 
de competència) el dictamen documental serà positiu, en cas contrari serà negatiu. 

El criteri de valoració de les evidències indirectes (percentatge mínim ) per aquesta 
UC és el següent: 

Taula 4. TAULA FINAL DE CRITERIS DE VALORACIÓ D’EVI DÈNCIES 
INDIRECTES 
UC0074_2 / UC_2-0074-11_2: Realitzar les operacions  de manteniment d’equips i instal·lacions 
de plantes de tractament o depuració de l’aigua. 

VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES INDIRECTES Percentatge mínim = 80 % 

 
 
 
 
Exemple 5: Com emplenar el darrer full de la taula de valoració d’ evidències (part del 
dictamen documental) 
Suposem una Unitat de Competència que té 5 Realitzacions Professionals, uns 
percentatges de valoració de cada RP i unes puntuacions de valoració de les evidències 
indirectes, tant pel que fa a l’experiència professional (E) com a la formació no formal (F) i 
un Percentatge mínim com els que s’indiquen a continuació: 
TAULA DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES  
UCXXXX_Y / UC_A-XXXX-BB_Y: Redactat del títol de la  UC 

VALORACIÓ   0 1 2 3 4 

E
xp

 

  E    
RP1 
20 % 

Redactat RP1 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

 F    

E
xp

 

   E   
RP2 
10 % 

Redactat RP2 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

 F    

E
xp

 

  E    
RP3 
30 % 

Redactat RP3 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

   F  

E
xp

 

 E     
RP4 
25 % 

Redactat RP4 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

  F   
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E
xp

 

  E    
RP5 
15 % 

Redactat RP5 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

 F    

UCXXXX_Y / UC_A-XXXX-BB_Y: Redactat del títol de la  UC 

VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES INDIRECTES Percentatge mínim  = 75 % 

FULL DE VALORACIÓ DEL DICTAMEN FINAL 
 
EVIDÈNCIES INDIRECTES (dictamen documental) 

Aspirant amb experiència professional 

X Sí  No  

Aspirant amb formació 

X Sí  No  

Valoració de l’experiència  ......60........     %       Valoració de la formació  .......55......   % 

 
Valoració conjunt de l’experiència i la formació ……85…..  % 

 
 

Valoració del dictamen documental 

X Positiu  Negatiu  
Valoració de l’experiència 

 20 % (RP1) + 10 % (RP2) + 30  % (RP3) = 60 % 

Valoració de la formació  

30 % (RP3) + 25 % (RP4) = 55 %  

Valoració conjunta  

20 % (RP1-E) + 10 % (RP2-E) + 30 % (RP3-E i F) + 25 % (RP4-F) = 85 % 

Valoració conjunta (85 %) ≥ Percentatge mínim (75 %) → DICTAMEN  POSITIU 
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Tot seguit es presenta un esquema del circuit de valoració d’evidències indirectes  
(dictamen documental)   

 

 

 

Dossier d’assessorament  
 

Fitxa d’experiència 
professional 

 

Certificats formació no 
formal  

Criteri de valoració de  
l’experiència professional 

de cada RP (E) 

Valorar entre 0 i 4 cada 
RP segons el criteri (E)  

Valoració  
RP >= mínima ? 

% = 0 Aplicar % 

% acumulat  
>= Percentatge 

Mínim ? 

Dictamen documental  
POSITIU 

Dictamen documental  
NEGATIU 

SI NO 

Criteri de valo ració de  la 
formació no formal  

de cada RP (F) 

Valorar entre 0 i 4 cada 
RP segons el criteri (F)  

NO SI 
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2.2 Valoració de les evidències directes (per obten ir el 
dictamen d’avaluació) 

Per valorar les evidències directes , s’ha d’emprar els mètodes d’avaluació indicats a 
l’apartat 3 d’aquesta guia d’evidències.  

El punt de partida per a la valoració de les evidències directes  s’obté a partir de la 
Taula de valoració de les competències professional s de la UC per a l’obtenció 
de la qualificació . D’aquesta taula s’obtenen les diferents RPs (Realitzacions 
Professionals), així com el seu percentatge de valoració. 

Aquesta taula per aquesta UC es troba a l’Annex 1 . 

La valoració es fa en tres seqüències: 

a) Valoració de les evidències directes  a nivell de realització 
professional 

En primer lloc es fa una valoració parcial (a nivell de RP ), puntuant sobre totes les 
files que indiquen els diferents CM (Criteris de mèrit) de la “Taula de valoració 
d’evidències corresponents a evidències directes” que es troba a l’Annex 3 . Cal 
recordar que una puntuació inferior a la valoració mínima per a cada CM, es a dir una 
puntuació baixa (zona no ombrejada lateral), equival a considerar que el Criteri de 
mèrit no està assolit i que per tant, impossibilitarà demostrar que la RP està assolida.  
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Exemple 6: Com indicar la valoració de les evidènci es directes 
TAULA DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES  
UC0074_2 / UC_2-0074-11_2: Realitzar les operacions  de manteniment d’equips i instal·lacions 
de plantes de tractament o depuració de l’aigua. 

VALORACIÓ   0 1 2 3 4 

E
xp

 

   E  
 
RP1 
40 % Realitzar el manteniment preventiu d’equips i proce ssos. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

 F    

CM1 Realitzar el manteniment preventiu d’equips i processos 
segons cronograma i criteris establerts. 

   X  

CM2 Realitzar el manteniment preventiu d’equips i processos 
enregistrant les dades i operacions. 

   X  

CM3 
Realitzar el manteniment preventiu d’equips i processos 
rebutjant els residus conforme a la naturalesa del producte i 
protocol de disposició final. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

 d
ire

ct
es

 

  
 

X  

 

E
xp

 

 E    
 
RP2 
40 % 

Realitzar la reparació d’equips mecànics  i elèctrics, 
seguint els protocols i instruccions donats. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

   F  

CM4 Posar en practica les accions oportunes per a detectar 
possibles anomalies en el funcionament dels equips. 

   X  

CM5 
Seleccionar adequadament les eines i estris adequats per a 
efectuar la reparació d’equips i aprovisionar les peces i 
recanvis necessaris. 

  
 

X  

CM6 Reparar equips i substituir peces segons instruccions del 
fabricant. 

   X  

CM7 Verificar i solucionar avaries en canonades, vàlvules i altres 
elements per al funcionament correcte final de l’equip. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

 d
ire

ct
es

 

 X    

 

En aquest cas de l’exemple 6, la RP2 no es considera assolida, atès que el CM7 ha 
obtingut una valoració d’1 (inferior a la mínima, que la zona ombrejada lateral indica 
que ha de ser igual o superior a 3). En canvi, la RP2 si es considera assolida, atès que 
tots els seus criteris de mèrit tenen una valoració de 3 (superior o igual a la mínima, 
que la zona ombrejada lateral indica que ha de ser igual o superior a 2 pel CM1 i igual 
o superior a 3 pels CM2 i CM3) 
 

 
El criteri de puntuació (0, 1, 2, 3 o 4) per a cada CM (Criteri de mèrit) es troba en 
l’apartat 3  (Mètodes d’avaluació de la unitat de competència i orientacions per a la 
seva aplicació) 

b) Valoració de les evidències directes  a nivell d’unitat de 
competència 
En segon lloc es fa la valoració definitiva (a nivell d’UC). 

Els criteris de valoració d’evidències directes  són: 
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� Considerarem que l’aspirant supera la RP, quan la valoració de tots els criteris de 
mèrit corresponents a aquella RP (CM a la taula de valoració d’evidències de 
l’annex 3 ), és igual o superior  a la valoració indicada en la taula de criteris de 
valoració d’evidències directes (Taula 5) 

� Considerarem que la UC està demostrada quan, sumant els % de les RP 
superades, aquest és igual o superior  a l’indicat en l’apartat final de la taula de 
criteris de valoració d’evidències directes per a la UC concreta (percentatge 
mínim ) 

La taula de criteris de valoració d’evidències directes per aquesta UC és la següent: 

Taula 5. TAULA CRITERIS DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES D IRECTES 
UC0074_2 / UC_2-0074-11_2: Realitzar les operacions  de manteniment d’equips i instal·lacions 
de plantes de tractament o depuració de l’aigua. 

VALORACIÓ  

 0 1 2 3 4 

RP1 
40% 

Realitzar el manteniment preventiu d’equips i proce ssos. 

CM1 
Realitzar el manteniment preventiu 
d’equips i processos segons 
cronograma i criteris establerts. 

Valoració mínima >= 2 

     

CM2 
Realitzar el manteniment preventiu 
d’equips i processos enregistrant les 
dades i operacions. 

Valoració mínima >= 3 

     

CM3 

Realitzar el manteniment preventiu 
d’equips i processos rebutjant els 
residus conforme a la naturalesa del 
producte i protocol de disposició final. 

Valoració mínima >= 3 

     

RP2 
40% 

Realitzar la reparació d’equips mecànics i elèctric s, seguint els protocols i 
instruccions donats. 

CM4 
Posar en practica les accions oportunes 
per a detectar possibles anomalies en el 
funcionament dels equips. 

Valoració mínima >= 3 

     

CM5 

Seleccionar adequadament les eines i 
estris adequats per a efectuar la 
reparació d’equips i aprovisionar les 
peces i recanvis necessaris. 

Valoració mínima >= 3 

     

CM6 Reparar equips i substituir peces segons 
instruccions del fabricant. Valoració mínima >= 2 

     

CM7 

Verificar i solucionar avaries en 
canonades, vàlvules i altres elements 
per al funcionament correcte final de 
l’equip. 

Valoració mínima >= 3 

     

RP3 
20% 

Mantenir les instal·lacions internes en condicions de correcta conservació. 

CM8 
Efectuar, en funció de les necessitats 
existents, el manteniment i conservació 
de tota la planta. 

Valoració mínima >= 2 

     

UC0074_2 / UC_2-0074-11_2: Realitzar les operacions  de manteniment d’equips i instal·lacions 
de plantes de tractament o depuració de l’aigua. 

VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES DIRECTES Percentatge mínim = 80 % 
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c) Valoració del dictamen d’avaluació 
En aquest moment procedirem a fer el registre sobre el darrer full de la Taula de 
valoració d’evidències (Annex 3 ), assenyalant els següents aspectes: 

� si les evidències directes encaixen o no amb el referent 

� les observacions que l’avaluador consideri pertinents (opcional) 

� finalment, si la unitat de competència queda demostrada o no. 

 
 
EVIDÈNCIES DIRECTES (dictamen d’avaluació) 
 

Valoració de les evidències directes 

 Encaixen  No encaixen 
 

 
 

Valoració del dictamen final 

UC0074_2 / UC_2-0074-11_2  Demostrada  No demostrada 

 

A títol informatiu s’inclou, a continuació, la Taula de contextualització i resum 
d’evidències de competència , que serveix per confeccionar la Taula de valoració 
d’evidències.  

Observacions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         

 
20  

acred
ita’t 

G
uia d’E

vidències
 20 

UC0074_2 / UC_2-0074-11_2: Taula de contextualitzac ió i resum d’evidències de competència 
 

Realitzacions 
professionals 

(RP) 

Ponderació 
RP sobre 
total UC 

Criteris de mèrit 
(CM) Indicadors (IN) 

CM1 
Realitzar el manteniment preventiu d’equips i processos 
segons cronograma i criteris establerts. 

IN1.1 Realitza el manteniment preventiu establert seguint el cronograma 
previst. 
IN1.2 Aplica amb precisió els criteris establerts als protocols de manteniment 
dels equips. 
IN1.3 Aplica amb precisió els criteris establerts als protocols de manteniment 
dels processos. 
IN1.4 Realitza periòdicament els ajustaments per a un adequat funcionament 
dels equips mecànics o elèctrics. 

CM2 
Realitzar el manteniment preventiu d’equips i processos 
enregistrant les dades i operacions. 

IN2.1 Registra les dades i operacions de manteniment d’equips als impresos 
establerts. 

R
P

1-
 R
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r 

el
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m

en
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 d
’e
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s 
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. 

40 % 

CM3 
Realitzar el manteniment preventiu d’equips i processos 
rebutjant els residus conforme a la naturalesa del 
producte i protocol de disposició final. 

IN3.1 Rebutja els residus de productes utilitzats en el manteniment preventiu 
d’equips (lubricants, olis de motor taladrines, etc.) segons naturalesa del 
producte i protocol de disposició final. 
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Realitzacions 
professionals 

(RP) 

Ponderació 
RP sobre 
total UC 

Criteris de mèrit 
(CM) 

Indicadors (IN) 

CM4 
Posar en practica les accions oportunes per a detectar 
possibles anomalies en el funcionament dels equips. 

IN4.1 Realitza les accions oportunes per a la detecció d’anomalies als equips. 
IN4.2 Detecta anomalies al funcionament dels equips. 

CM5 
Seleccionar adequadament les eines i estris adequats 
per a efectuar la reparació d’equips i aprovisionar les 
peces i recanvis necessaris. 

IN5.1 Selecciona eines i estris adequats per a reparacions. 
IN5.2 Aprovisiona peces i recanvis per a reparacions. 

CM6 
Reparar equips i substituir peces segons instruccions 
del fabricant. 

IN6.1 Repara equips segons instruccions del fabricant. 
IN6.2 Substitueix peces als equips segons instruccions del fabricant. 

R
P
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 d

on
at

s.
 

40 % 

CM7 
Verificar i solucionar avaries en canonades, vàlvules i 
altres elements per al funcionament correcte final de 
l’equip. 

IN7.1 Soluciona avaries als perifèrics de l’equip. 
IN7.2 Posa en funcionament l’equip després de la reparació. 
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Realitzacions 
professionals 

(RP) 

Ponderació 
RP sobre 
total UC 

Criteris de mèrit 
(CM) 

Indicadors (IN) 

R
P

3-
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20 % 
CM8 
Efectuar, en funció de les necessitats existents, el 
manteniment i conservació de tota la planta. 

IN8.1 Efectua operacions de manteniment i conservació d’edificis, vials i altres 
instal·lacions internes de la planta. 
Efectua les petites reparacions necessàries per a la conservació d’edificis. 
IN8.2 Efectua l’aplicació dels plans de desinfecció per a la correcta higiene 
d’edificis i instal·lacions en el termini adequat. 
IN8.3 Reposa làmpades, endolls i altres elements elèctrics als edificis i 
instal·lacions. 
IN8.4 Programa les tasques de jardineria de planta adequadament. 
IN8.5 Pren les mesures per minimitzar la corrosió als diferents element de la 
planta. 
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3. Mètodes d’avaluació de la unitat de competència i 
orientacions per a la seva aplicació 

3.1 Mètodes per a la recollida d’evidències directe s de 
competència 

La Comissió d’Avaluació haurà de decidir, en funció del perfil de l’aspirant, quina via 
utilitzarà per contrastar, amb nous criteris, les evidències de competència obtingudes 
en l’avaluació documental. Els mètodes d’avaluació possibles per aquesta Unitat de 
Competència seran l’entrevista professional, la demostració d’un cas pràctic i/o 
l’observació del lloc de treball, d’acord amb les següents indicacions: 

a) Entrevista professional.  És el mètode d’avaluació a seguir, amb caràcter general, 
per aquesta unitat de competència. Aquesta entrevista professional es recolzarà, 
sempre que sigui possible, en un/s escenari/s  basats en situacions de l’exercici de 
la pràctica professional que s’establiran a continuació i que serveixen per 
contextualitzar les preguntes de l’entrevista professional per fer-les més precises i 
més comprensibles. Tot i això, la proposta també podrà incorporar preguntes 
d’entrevista professional sense escenari concret. 

En l’Annex 5  s’adjunta una graella amb la proposta de preguntes de l’entrevista 
professional per avaluar els CM (Criteris de mèrit) i els indicadors associats. 

Aquesta graella de preguntes, així com l’/els escenari/s, podran ser modificats per 
la Comissió Avaluadora en funció del perfil concret de la persona aspirant. 
Aquestes modificacions hauran que quedar reflectides en l’Annex 5 corresponent a 
la persona candidata concreta. 

Els escenaris que contextualitzaran l’entrevista professional seran els següents: 

Escenari 1: 

Ets oficial de manteniment en una instal·lació de tractament d’aigües. La planta de 
tractament té un sistema de control complex i tot automatitzat i també té implantat 
un GMAO (Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador) que és un programa on 
es troben detallats i inventariats tots el equips de planta així com implementades 
totes les operacions de manteniment preventiu recomanades pel fabricant i 
extretes del manuals dels equips que també es troben en paper a les oficines de 
manteniment de la planta. Aquest programa planifica unes rutes de manteniment 
preventiu, predictiu i normatiu i també permet la creació de OT (ordres de treball) 
de manteniment correctiu quan es produeixen. Després de portar-se a terme tot 
aquest manteniment, es recopila tota la informació que queda carregada en el 
mateix programa per mantenir un històric complert de tots els elements de la 
planta. Tota aquesta informació està completament a l’abast de l’equip de 
manteniment al qual pertanys i organitzada pel cap de manteniment. 

La planta té un taller mecànic i un elèctric de mides suficients amb estoc mínim de 
recanvis elèctrics i mecànics necessaris dels equips crítics. De totes maneres per 
a qualsevol reparació imprevista s’ha de fer comanda de les peces específiques 
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necessàries i per tant els correctius normalment no són tan ràpids de solucionar. 
Disposen d’eines i recanvis tant mecànics (extractors, radials, polispast, trepants, 
motors petits, bombes petites, tanques mecàniques, rodaments, ...) com elèctrics 
(contactors, magnetotèrmics, fusibles, fluorescents, meger, multímetres, ...) 
suficients per a les reparacions d’urgència i el manteniment preventiu previst així 
com per a la detecció dels problemes habituals als equips de planta. 

La jornada d’avui es presenta amb operacions programades de manteniment 
preventiu i existeixen fulls de comunicació d’avaries dels operadors que han 
generat 3 OT de correctiu importants. El cap de manteniment t’ha assignat 3 OT. 
Una de preventiu i dos de correctiu i no ha especificat la tasca que has de fer 
primer. 

La tasca de manteniment preventiu assignada correspon al canvi d’oli dels 
bufadors d’èmbols rotatius i s’ha d’aprofitar per a executar tota la resta de tasques 
de preventiu visual a la màquina un cop parada. Saps que disposes de la OT 
corresponent on esta tot llistat i a més dels manuals del fabricant dels bufadors. 
Quan has entrat a la sala de bufadors a més has trobat que la llum no funcionava i 
per tal de fer el canvi d’oli abans has de trobar el problema que hi ha a la línia 
elèctrica i preparar, si s’escau, el canvi de fluorescents. Per tant acabes de 
generar una nova OT de correctiu que has de dur a terme. 

La primera tasca de manteniment correctiu correspon a trobar una avaria donat, ja 
que l’operador de torn s’ha trobat el pont de l’espessidor parat i s’ha de veure que 
passa i donar una solució el mes ràpid possible atès que no pot estar parat ja que 
no hi ha cap alternativa per a espessir els fangs decantats. La segona tasca de 
manteniment correctiu correspon a una avaria al flotador de la qual desconeixes 
l’abast però que fa que el flotador estigui parat. Atès que les dues tasques de 
manteniment correctiu corresponen a l’espessiment dels fangs has de saber que 
l’alimentació al procés de digestió esta parada amb totes les conseqüències que 
això implica. 

 
 
b) Observació del lloc de treball.  Serà el mètode d’avaluació de les evidències 

directes que s’utilitzarà en aquesta Unitat de Competència quan l’ICQP (Institut 
Català de les Qualificacions Professionals) doni instruccions concretes a la 
Comissió d’Avaluació en aquest sentit. Aquesta observació del lloc de treball, quan 
la Comissió d’Avaluació ho consideri oportú, podrà ser complementada amb la 
realització a la persona candidata d’una entrevista específica sobre el que s’hagi 
observat. 

 

3.2 Documents de registre d’evidències directes  

La selecció dels mètodes i la seva concreció en activitats d’avaluació s’ha de fer 
d’acord amb la naturalesa de la unitat de competència i les característiques de la 
persona aspirant a participar en el procediment. 
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De cada activitat n’ha de quedar un registre signat per l’avaluador/a. 

� Atès que per a aquesta UC (Unitat de competència) s’ha seleccionat com a mètode 
d’avaluació, amb caràcter general, l’entrevista professional, s’ha seleccionat un 
conjunt de preguntes que es consideren adients als perfils individuals dels 
aspirants i que s’inclouen al “Document de control i exemple de preparació 
d’entrevista professional”, que es troba a l’Annex 5 . 

� Un aspecte important per a la valoració de les evidències directes a partir de 
l’entrevista professional serà la puntuació que donarem a les respostes dels 
aspirants. Com a regla general, el criteri per a la valoració de les evidències 
directes a partir de l’entrevista serà valorar els diferents CM a partir de la precisió 
de la resposta proporcionada per l’aspirant, d’acord amb la següent taula: 

Taula 6. TAULA DE CRITERIS DE PUNTUACIÓ PER A CADA CRITERI DE MÈRIT 
(per l’entrevista professional) 

RESPOSTA PUNTUACIÓ 

Totes les respostes a les preguntes d’un mateix CM (Criteri de mèrit) han 
estat correctes i presenten valor afegit (creativitat, innovació reflexió crítica, 
etc.). 

4 

Totes les respostes a les preguntes d’un mateix CM (Criteri de mèrit) han 
estat correctes i argumentades. 

3 

Totes les respostes a les preguntes d’un mateix CM (Criteri de mèrit) han 
estat correctes, però no justificades suficientment. 

2 

La resposta a alguna de les preguntes d’un mateix CM (Criteri de mèrit) ha 
estat insuficient. 

1 

La resposta a alguna de les preguntes d’un mateix CM (Criteri de mèrit) ha 
estat incorrecta o no hi ha hagut resposta. 

0 
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Annex 1. Taula de valoració de les competències pro fessionals de la UC per a l’obtenció de la qualific ació 
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Annex 2. Taula FxC.- Formació per competències.  

Taula FxC.- Formació per competències. Relació de l es competències amb capacitats formatives i conting uts 

Qualificació Codi: SM_2-026_2 Descripció: Operació d’estacions de tractament d’ai gües 

Unitat de competència Codi: UC_2-0074-11_2 Descripció : Realitzar les operacions de manteniment d’equips i instal·lacions de plantes de 
tractament i depuració de l’aigua.  

Mòdul formatiu Codi: MF_2-0074-1111_2 Descripció: Manteniment dels equips i 
instal·lacions d’una planta de tractament 
d’aigües.  

Durada: 180 hores 

Realitzacions 
professionals 

Capacitats formatives Continguts formatius Ponderació 

Codi Descripció Codi Descripció Fets Procediments Actituds Hores 

FxC 

RP1 Realitzar el 
manteniment 
preventiu d’equips i 
processos 

CF1 Detectar mitjançant l’aplicació del 
pla de manteniment i la inspecció 
visual anomalies de funcionament 
en els equips 

Tècniques operatives bàsiques. 
Mecànica. 
El sistema mètric decimal. 
Unitats de mesura. 
El Sistema Internacional 
Conversió d'unitats. 
Màquines i eines bàsiques. 
Muntatges mecànics: elements de màquina, 
d'unió. 
Ajustaments i reparacions. 
Hidràulica. 
Principis generals 
Fluxos laminar i turbulent. 
Volum, cabal i pressió. 
Conceptes i unitats de mesura. 
Cabals mitjà, mínim, màxim i punta. 
Cabalímetres. 
Sistemes de mesura de cabal en canal obert i 
tancat. 
Pèrdua de càrrega. 
Concepte i unitats. 
Sistemes d'elevació d'aigua. 
Organització i planificació. 
Organització del taller 
Plans de manteniment 
Documents de treballs 
Manteniment aplicat 

Operacions per a 
ajustar i calibrar els 
equips de mesura 
de paràmetres en 
equips 
mecànics i elèctrics 
i comprovar les 
mesures 
efectuades. 
Operacions per al 
greixatge de la 
maquinària i 
reconeixement de 
les diferents 
especificacions 
dels olis utilitzats. 
Interpretació i 
utilització 
d'esquemes en les 
operacions de 
manteniment. 
Interpretació de 
diversos 
esquemes, taules i 
gràfics referits al 
funcionament 
d'equips 

Resolució 
de 
problemes 
 
Treball en 
equip 
 
Autonomia 
 
Responsabi
litat 
 
 

75h 1 
 



                                                         

 
28  28 

acred
ita’t 

G
uia d’E

vidències
 

Taula FxC.- Formació per competències. Relació de l es competències amb capacitats formatives i conting uts 

Qualificació Codi: SM_2-026_2 Descripció: Operació d’estacions de tractament d’ai gües 

Unitat de competència Codi: UC_2-0074-11_2 Descripció : Realitzar les operacions de manteniment d’equips i instal·lacions de plantes de 
tractament i depuració de l’aigua.  

Mòdul formatiu Codi: MF_2-0074-1111_2 Descripció: Manteniment dels equips i 
instal·lacions d’una planta de tractament 
d’aigües.  

Durada: 180 hores 

Realitzacions 
professionals 

Capacitats formatives Continguts formatius Ponderació 

Codi Descripció Codi Descripció Fets Procediments Actituds Hores 

FxC 

Neteja i manteniment d'equips i maquinaria: 
Neteja d'equips: Tècniques, freqüència i 
productes utilitzats. 
Lubricació: 
-Lubricants: Funció i tipus de lubricants. 
-Sistemes de greixatge. 
-Filtres i nivells. 
-Eliminació d'olis usats. 
Refrigeració d'equips mecànics. Productes 
utilitzats. 
Diagnosi d'avaries, control i seguiment. 
Protecció contra la corrosió. 

mecànics o 
elèctrics. 
Identificarció dels 
punts a revisar i 
mantenir, a partir 
d'un esquema de 
funcionament d'un 
equip donat. 

RP2 Realitzar la reparació 
d’equips mecànics i 
elèctrics, seguint els 
protocols i 
instruccions donats. 

CF2 Reparar avaries senzilles en 
equipaments mecànics i elèctrics, 
canonades i conduccions 
emplenant els informes de 
manteniment establerts. 

Electricitat. 
Principis generals de l'electromagnetisme. 
Electromagnetisme. Aplicacions. 
Relació entre electricitat i electromagnetisme. 
Coneixements bàsics d'autòmates 
programables. 
Sistemes de canonades. 
Connexions. 
Sistemes a buit i a pressió. 
Tècniques bàsiques de soldadura: - Equips 
mecànics en una planta de tractament 
d'aigua. 
Bombes i instal·lacions de bombatge: 
-Tipus de bombes. 
-Corbes característiques. 
-Rendiments. 
-Estacions de bombatge. 

Elaboració d'un 
informe de 
manteniment 
escrivint, en el seu 
cas, l'avaria i els 
refets 
emprats. 
Execució de 
muntatges elèctrics 
senzills. 
Partint de 
l'esquema d'un 
equip mecànic 
estudiat, 
Determinació de la 
seva funció i 
principi 

Resolució 
de 
problemes 
 
Organitzaci
ó del treball 
 
 
Autonomia 
 
Responsabi
litat 
Relació 
interperson
al 
 
 

65h 2 
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Taula FxC.- Formació per competències. Relació de l es competències amb capacitats formatives i conting uts 

Qualificació Codi: SM_2-026_2 Descripció: Operació d’estacions de tractament d’ai gües 

Unitat de competència Codi: UC_2-0074-11_2 Descripció : Realitzar les operacions de manteniment d’equips i instal·lacions de plantes de 
tractament i depuració de l’aigua.  

Mòdul formatiu Codi: MF_2-0074-1111_2 Descripció: Manteniment dels equips i 
instal·lacions d’una planta de tractament 
d’aigües.  

Durada: 180 hores 

Realitzacions 
professionals 

Capacitats formatives Continguts formatius Ponderació 

Codi Descripció Codi Descripció Fets Procediments Actituds Hores 

FxC 

-Grups de pressió i de buit. 
Vàlvules. 
Motors. 
Tipus. 
Esquemes de funcionament. 
Manteniment preventiu. 
Cintes transportadores. 
Sistemes d'aportació d'aire. Turbines. Bufador i 
turbocompressors. 
Altres equips mecànics instal·lats en una 
EDAR. Esquemes de funcionament. 
Instal·lacions elèctriques 

d'operació. 
Operacions per a la 
localització i 
resolució de petites 
avaries de les 
xarxes elèctriques, 
de 
proveïment d'aigua 
i de fang. 
Aplicació de 
tècniques per al 
reconeixement els 
riscos mecànics i 
elèctrics, així com 
d'altres derivats de 
les operacions de 
manteniment. 

RP3 Mantenir les 
instal·lacions internes 
en condicions de 
correcta conservació 

CF3 Aplicar les mesures adequades per a 
la conservació, neteja i manteniment 
de les instal·lacions i edificis d’una 
EDAR 

Instruments de control per al 
manteniment  general.  
Calibrat i ajust 
Mesurament 
Infraestructures d’edificis i equip 
Manteniment de vials i enllumenat de la 
planta 
Manteniment d’espais enjardinats 
Manteniment general d’edificis en planta 
Manteniment d’instal·lacions hidràuliques 
Manteniment aplicat. 

Execució de la 
gestió dels residus 
generats durant les 
operacions de 
manteniment, 
d'acord amb les 
especificacions 
tècniques. 
Aplicació dels 
protocols de 
mesures de 
seguretat passiva 

Resolució 
de 
problemes 
 
Organitzaci
ó del treball 
 
Treball en 
equip 
 
Autonomia 
 

40h 3 
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Taula FxC.- Formació per competències. Relació de l es competències amb capacitats formatives i conting uts 

Qualificació Codi: SM_2-026_2 Descripció: Operació d’estacions de tractament d’ai gües 

Unitat de competència Codi: UC_2-0074-11_2 Descripció : Realitzar les operacions de manteniment d’equips i instal·lacions de plantes de 
tractament i depuració de l’aigua.  

Mòdul formatiu Codi: MF_2-0074-1111_2 Descripció: Manteniment dels equips i 
instal·lacions d’una planta de tractament 
d’aigües.  

Durada: 180 hores 

Realitzacions 
professionals 

Capacitats formatives Continguts formatius Ponderació 

Codi Descripció Codi Descripció Fets Procediments Actituds Hores 

FxC 

Neteja i manteniment d'equips i maquinària: 
Neteja d'equips: Tècniques, freqüència i 
productes utilitzats. 
Lubricació: 
-Lubricants: Funció i tipus de lubricants. 
-Sistemes de greixatge. 
-Filtres i nivells. 
-Eliminació d'olis usats. 
Refrigeració d'equips mecànics. Productes 
utilitzats. 
Diagnosi d'avaries, control i seguiment. 
Protecció contra la corrosió. 

d'edificis per al seu 
manteniment en 
condicions 
higièniques. 
Aplicació de les 
mesures de 
prevenció i 
protecció 
adequades als 
diferents tipus de 
riscos. 
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Annex 3. Taula de valoració d’evidències i full de registre del dictamen final 

Nom i cognoms de l’aspirant:   NIF:   Data:  
 
UC0074_2 / UC_2-0074-11_2: Realitzar les operacions  de manteniment d’equips i instal·lacions de plante s de tractament o depuració de l’aigua. 

 
 VALORACIÓ 

  0 1 2 3 4 

E
xp

      
RP1 

40% 
Realitzar el manteniment preventiu d’equips i proce ssos. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

      

CM1 Realitzar el manteniment preventiu d’equips i processos segons cronograma i criteris establerts.      

CM2 Realitzar el manteniment preventiu d’equips i processos enregistrant les dades i operacions.      

CM3 Realitzar el manteniment preventiu d’equips i processos rebutjant els residus conforme a la naturalesa 
del producte i protocol de disposició final. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

di
re

ct
es

 

     

 

E
xp

      
RP2 

40% 
Realitzar la reparació d’equips mecànics i elèctric s, seguint els protocols i instruccions donats. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

      

CM4 Posar en practica les accions oportunes per a detectar possibles anomalies en el funcionament dels 
equips. 

     

CM5 Seleccionar adequadament les eines i estris adequats per a efectuar la reparació d’equips i aprovisionar 
les peces i recanvis necessaris. 

     

CM6 Reparar equips i substituir peces segons instruccions del fabricant.      

CM7 Verificar i solucionar avaries en canonades, vàlvules i altres elements per al funcionament correcte final 
de l’equip. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

di
re

ct
es
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 VALORACIÓ 

  0 1 2 3 4 

E
xp

      
RP3 

20% 
Mantenir les instal·lacions internes en condicions de correcta conservació. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

      

CM8 Efectuar, en funció de les necessitats existents, el manteniment i conservació de tota la planta. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

di
re

ct
es
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FULL DE VALORACIÓ DEL DICTAMEN FINAL 
 
EVIDÈNCIES INDIRECTES (dictamen documental) 

Aspirant amb experiència professional 

 Sí  No  

Aspirant amb formació 

 Sí  No  

Valoració de l’experiència  ..............     %       Valoració de la formació  .............   % 

 
Valoració conjunt de l’experiència i la formació   ………..  % 

 
 

Valoració del dictamen documental 

 Positiu  Negatiu  
 
 
EVIDÈNCIES DIRECTES (dictamen d’avaluació) 
 
 

Valoració de les evidències directes 

 Encaixen  No encaixen 
 
 

 
 

Valoració del dictamen final 

UC0074_2 / UC_2-0074-11_2  Demostrada  No demostrada 

 
 
 
 
 
 

 

Signatura de l’avaluador/a  
Nom:  
Núm. De registre d’habilitació:  

Observacions  
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Annex 4. Taula de justificació de la puntuació de l a formació 

Nom i cognoms de l’aspirant:   NIF:   Data:  
 
UC0074_2 / UC_2-0074-11_2: Realitzar les operacions  de manteniment d’equips i instal·lacions de plante s de tractament o depuració de l’aigua. 

Realització 
professional 

 % Ajust del 
contingut 

(1) 

% Ajust durada  
(2) 

Puntuació 
inicial 

(3) 

Factor 
modificador 
Avaluació 

(4) 

Factor 
modificador 
Garantia de 

Qualitat 
(4) 

Factor 
modificador 
Antiguitat 

(5) 

Puntuació final 
Puntuació final 

arrodonida 

RP1         

RP2         

RP3         

 
Nota 1: Dada de la columna 3 de la Taula de valoració inicial de la formació no formal del Dossier d’Assessorament. 
Nota 2: Dada de la columna 6 de la Taula de valoració inicial de la formació no formal del Dossier d’Assessorament. 
Nota 3: Segons la correspondència a la taula “Taula de puntuació de la formació” d’aquesta Guia d’Evidències 
Nota 4:  1 o 0,8 
Nota 5:  (1-0,03 x Antiguitat) 
 
 
 
 
 

 

Signatura de l’avaluador/a  
Nom:  
Núm. De registre d’habilitació:  
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Annex 5. Document de control i exemple de preparaci ó d’entrevista professional  

Nom i cognoms de l’aspirant:   NIF:   Data:  
 
UC0074_2 / UC_2-0074-11_2: Realitzar les operacions  de manteniment d’equips i instal·lacions de plante s de tractament o depuració de l’aigua. 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Realitzar el 
manteniment preventiu 
d’equips i processos 
segons cronograma i 
criteris establerts. 

IN1.1 Realitza el manteniment 
preventiu establert seguint el 
cronograma previst. 
IN1.2 Aplica amb precisió els 
criteris establerts als protocols de 
manteniment dels equips. 
IN1.3 Aplica amb precisió els 
criteris establerts als protocols de 
manteniment dels processos. 
IN1.4 Realitza periòdicament els 
ajustaments per a un adequat 
funcionament dels equips 
mecànics o elèctrics. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Com t’organitzaries la feina que t’han adjudicat per 

avui?  
− Existeixen protocols de manteniment específics per 

als bufadors d’èmbols rotatius? 
− Quins són els passos a seguir per a fer el canvi d’oli i 

posar en funcionament després el bufador? 
− Quins passos seguiries per a trobar l’avaria al 

flotador? 
 
Preguntes sense escenari concret: 
− Quin manteniment preventiu necessita una bomba 

centrifuga submergible? 
− Pots enumerar el que faries davant una OT de 

manteniment correctiu d’un equip sense manual del 
fabricant a planta? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM2 
Realitzar el 
manteniment preventiu 
d’equips i processos 
enregistrant les dades i 
operacions. 

IN2.1 Registra les dades i 
operacions de manteniment 
d’equips als impresos establerts. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Què has de posar al full de la OT de manteniment 

preventiu quan està executada? 
− Com faries l’apertura de la OT de correctiu que s’ha 

generat al executar la OT de preventiu? 
− Com s’emplena un full de correctiu? 
 
Preguntes sense escenari concret: 
− Quin és la diferència entre una OT de preventiu i una 

de correctiu? 
− Descriu el programa de manteniment de la 

instal·lació on treballes? 
− Com es registren les dades al programa de 

manteniment existent a la instal·lació on treballes? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM3 
Realitzar el 
manteniment preventiu 
d’equips i processos 
rebutjant els residus 
conforme a la 
naturalesa del producte i 
protocol de disposició 
final. 

IN3.1 Rebutja els residus de 
productes utilitzats en el 
manteniment preventiu d’equips 
(lubricants, olis de motor 
taladrines, etc.) segons naturalesa 
del producte i protocol de 
disposició final. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Enumera els residus que pots arribar a tenir al final 

del dia amb totes les tasques encomanades un cop 
executades? 

− Què s’ha de fer amb els fluorescents substituïts a la 
sala de bufadors? 

− Quin és el procediment a seguir un cop substituït l’oli 
dels bufadors? 

− Si el problema del flotador resulta ser elèctric, en 
quin cas tindràs residus i que faràs amb ells? 

− Si el problema que tens al flotador es al circuit 
pneumàtic, preveus residus especials? 

 
Preguntes sense escenari concret: 
− L’oli es considera residu perillós o no perillós? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM4 
Posar en practica les 
accions oportunes per a 
detectar possibles 
anomalies en el 
funcionament dels 
equips. 

IN4.1 Realitza les accions 
oportunes per a la detecció 
d’anomalies als equips. 
IN4.2 Detecta anomalies al 
funcionament dels equips. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Enumera quines accions has de dur a terme per a 

saber que li passa al pont de l’espessidor ? 
− Enumera quines accions has de dur a terme per a 

saber que li passa al flotador? 
 
Preguntes sense escenari concret: 
− Quins símbols s’utilitza a un sistema de control per 

indicar l’estat d’un equip? 
− Què diferencia una avaria mecànica d’una elèctrica? 
− Enumera els passos a seguir per tal de provar si el 

problema està en un motor o a la línia d’alimentació 
del mateix? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM5 
Seleccionar 
adequadament les eines 
i estris adequats per a 
efectuar la reparació 
d’equips i aprovisionar 
les peces i recanvis 
necessaris. 

IN5.1 Selecciona eines i estris 
adequats per a reparacions. 
IN5.2 Aprovisiona peces i recanvis 
per a reparacions. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Enumera les eines necessàries per a dur a terme la 

OT de correctiu del pont espessidor? 
− Què necessites per executar la OT de preventiu del 

canvi d’oli dels bufadors? 
− Especifica de què t’has d’assegurar abans de 

executar una OT de preventiu a un bufador? 
Perquè? 

− Què faries i quines eines portaries fins a la zona del 
flotador per tal de veure que li passa? 

 
Preguntes sense escenari concret: 
− Quina eina s’ha de fer servir per comprovar que un 

motor esta derivat i s’ha de bobinar? 
− Quin estri és l’adequat per mesurar els consums dels 

diferents equips? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM6 
Reparar equips i 
substituir peces segons 
instruccions del 
fabricant. 

IN6.1 Repara equips segons 
instruccions del fabricant. 
IN6.2 Substitueix peces als equips 
segons instruccions del fabricant. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Què s’ha de fer per reparar un motor derivat? 
− Explica els passos a seguir per substituir un motor? 
− Al flotador un dels problemes trobats és el nivell que 

no funciona b. Què has de fer en aquest cas? 
 
Preguntes sense escenari concret: 
− Enumera els passos per desmuntar un reductor? 
− Quan es substitueix un relé? 
− Com es comprova si un circuit pneumàtic funciona 

correctament? 
− Enumera algun dels principals problemes que et pots 

trobar en un quadre elèctric? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM7 
Verificar i solucionar 
avaries en canonades, 
vàlvules i altres 
elements per al 
funcionament correcte 
final de l’equip. 

IN7.1 Soluciona avaries als 
perifèrics de l’equip. 
IN7.2 Posa en funcionament 
l’equip després de la reparació. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Què has de fer abans de posar en funcionament el 

pont espessidor? 
− Al flotador, enumera tot el que s’ha de verificar per 

tal que funcioni correctament? 
 
Preguntes sense escenari concret: 
− Enumera quines comprovacions calen per a posar 

en funcionament una bomba submergible i deixar-la 
operativa? 

− Explica què pot passar quan acabes de reparar un 
motor d’una bomba d’un grup de pressió i a l’anar-lo 
a posar en funcionament aquest no arrenca? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM8 
Efectuar, en funció de 
les necessitats 
existents, el 
manteniment i 
conservació de tota la 
planta. 

IN8.1 Efectua operacions de 
manteniment i conservació 
d’edificis, vials i altres instal·lacions 
internes de la planta. 
Efectua les petites reparacions 
necessàries per a la conservació 
d’edificis. 
IN8.2 Efectua l’aplicació dels plans 
de desinfecció per a la correcta 
higiene d’edificis i instal·lacions en 
el termini adequat. 
IN8.3 Reposa làmpades, endolls i 
altres elements elèctrics als edificis 
i instal·lacions. 
IN8.4 Programa les tasques de 
jardineria de planta adequadament. 
IN8.5 Pren les mesures per 
minimitzar la corrosió als diferents 
element de la planta. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 : 
− Com es duu a terme la substitució d’elements 

elèctrics als edificis de planta? 
− Quin manteniment i conservació s’ha de dur a terme 

a l’edifici de bufadors de la planta i amb quina 
freqüència? 

− Enumera quins serveis s’ha de subcontractar per a 
un correcte compliment de les tasques de 
desinfecció i higiene a una planta de tractament? 

 
Preguntes sense escenari concret: 
− Quina és la freqüència adequada per a la 

conservació d’edificis a una planta de tractament? 
− Quines mesures bàsiques s’han de tenir en compte 

per evitat la corrosió als equips? 
− Quina és la freqüència adequada per a les tasques 

de jardineria a una planta? 

 

    

 
 
 
 

 

Signatura de l’avaluador/a  
Nom:  
Núm. De registre d’habilitació:  
 
 
 



                        
                       

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Guia d’Evidències  

 

Família professional: Seguretat i medi ambient 
 
Àrea professional: Comuna 
 
Unitat de competència: UC0075_2; UC_2-0075-11_2  
 
Títol: Adoptar les mesures de prevenció de riscos 
laborals en el lloc de treball.  
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Guia d’Evidències  
 

1. Què és una guia d’evidències  

La guia d’evidències és un instrument de suport per avaluar les competències 
professionals que tenen les persones, adquirides a través de l’experiència laboral i vies 
no formals de formació, mitjançant procediments i metodologies comuns que 
garanteixin la validesa, fiabilitat, objectivitat i rigor tècnic de l'avaluació. 

Serveix per tant, des de la seva vessant d’instrument de suport tècnic, per a l'avaluació 
de cadascuna de les unitats de competència en què s’hagi inscrit l’aspirant, i tindrà per 
objecte comprovar si demostra la competència professional requerida en les 
realitzacions professionals, en els nivells establerts en els criteris de realització i/o en 
una situació de treball, real o simulada, fixada a partir del context professional. 

Eines indispensables per avaluar 
Deixant de banda tots els documents de caire administratiu que la Comissió 
d’avaluació genera en aquesta fase, ens centrem exclusivament en aquells que es 
constitueixen com a eines de l’acte d’avaluació pròpiament dit: 
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2. Criteris d’avaluació 

L’avaluació de les evidències de competència professional, es produeix en dues 
seqüències diferenciades en el temps: en primera instància, s’ha de fer una valoració 
de les evidències indirectes , que són el producte d’assoliments anteriors de 
l’aspirant , conseqüència de la seva trajectòria professional. Aquesta valoració acaba 
amb l’emissió per part de l’avaluador/a del dictamen documental o d’evidències 
indirectes.  

A continuació, només si es dóna el cas que l’aspirant ha superat la valoració de les 
evidències indirectes , s’haurà de valorar les evidències directes , que són les 
produïdes per l’aspirant  durant la realització de les activitats d’avaluació requerides, 
mitjançant l’observació de les tasques que realitza, els productes de treball que 
elabora, els sabers professionals que fa servir durant la realització de les activitats 
professionals i/o les respostes de l’entrevista professional. És mitjançant la valoració 
d’evidències directes  que l’aspirant  pot demostrar si disposa de la competència 
professional requerida en funció del referent establert en la Guia d’Evidències de la 
Unitat de Competència  avaluada. 

Esquema del procés d’avaluació 

 

 

Valoració 
d’evidències 

indirectes  

Dictamen 
documental 

positiu ? 
UC no demostrada 

SI 

NO 

Valoració 
d’evidències 

directes  

Dictamen 
d’avaluació 

positiu ? 
UC no demostrada UC demostrada 

SI NO 

FI DEL 
PROCEDIMENT 

D’AVALUACIÓ DE 
LA UC 
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2.1 Valoració de les evidències indirectes (per obt enir el 
dictamen documental) 

Atès que el procediment d’acreditació de les competències professionals, ha de 
contemplar, tant les competències adquirides a través de l’experiència laboral com 
aquelles que s’han adquirit per vies no formals de formació, es poden diferenciar tres 
possibles escenaris d’acreditació: 

� Cas 1. Aspirants  que accedeixen al procediment amb, exclusivament, experiència 
professional. 

� Cas 2. Aspirants  que accedeixen al procediment amb, exclusivament, formació. 

� Cas 3. Aspirants  que accedeixen al procediment amb una combinació 
d’experiència professional i formació. 

a) Valoració de les evidències indirectes  obtingudes a partir de 
l’experiència professional (si procedeix) 
L’experiència professional relacionada amb el sector s’haurà d’avaluar sempre que 
aquesta formi part del bagatge professional de l’aspirant (escenaris o casos 1 i 3).     

Partint de la “Taula per a la valoració inicial de l’experiència professional” , que 
forma part del Dossier d’assessorament , extraurem els ítems que ens ajudaran a 
avaluar. 

L’avaluació de les evidències indirectes obtingudes a partir de l’experiència 
professional es farà utilitzant algun dels dos criteris que a continuació es detallen: 

Criteri de freqüència  de realització de la RP (Realització professional): 

0 1 2 3 4 

Mai Ocasionalment Sovint 
Mont 
sovint 

Sempre 

 
Criteri de temps  que fa que realitza la RP (Realització professional): 

0 1 2 3 4 

<1 any 
12-23 
mesos 

24-35 
mesos 

36-48 
mesos 

 
>4 anys 

 

Cada RP (Realització professional) haurà de ser valorada utilitzant un o altre criteri 
(criteri de temps o criteri de freqüència ), es a dir, cada RP tindrà un únic criteri de 
valoració i dins de cada UC (Unitat de competència) s’indicarà quines RP s’han de 
valorar amb un criteri o amb l’altre o si totes s’han de valorar amb el mateix criteri. 

El criteri de valoració que s’ha d’aplicar en aquesta UC (Unitat de competència) 
s’indica en la “Taula 1.- Taula de criteris de valoració d’evidènci es indirectes 
obtingudes a partir de l’experiència professional ”, que es mostra més endavant. 
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Es tracta ara, d’omplir la “Taula de valoració  d’evidències” que es troba a l’Annex 3  
i de la que se’n poden fer tantes còpies com aspirants hi hagi. 

En aquest moment, s’ha d’informar parcialment (exclusivament l’àrea d’evidències 
indirectes adquirides a través de l’experiència pro fessional ). Seguint els criteris 
exposats anteriorment, marcarem amb una “E”  la valoració de l’experiència per a cada 
RP (Realització professional). Si la puntuació és inferior a la que marca l’àrea 
ombrejada (2, 3, etc. segons cada RP), significa que estem considerant que les 
evidències indirectes són insuficients per demostrar que la RP (Realització 
professional) està assolida.  

Exemple 1: Com indicar la valoració de les evidè ncies indirectes a partir de 
l’experiència professional 
TAULA DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES  
UC0075_2 / UC_2-0075-11_2:  Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc 
de treball. 

VALORACIÓ   0 1 2 3 4 

E
xp

 

 
 

E   
 
RP1 
40 % 

Valorar els riscos associ ats a l'activitat i condicions 
ambientals de les instal·lacions derivades dels 
procediments, equips, productes i energies, segons la 
normativa de seguretat aplicable, per tal d'adoptar  les 
mesures preventives.  

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

     

CM1 
Valorar els riscos associats a l’activitat i condicions 
ambientals de les instal·lacions i equips. 

     

CM2 
Valorar els riscos associats als residus i a la utilització de 
substàncies i energies del seu tractament. E

vi
dè

nc
ie

s 
di

re
ct

es
 

     

 
E

xp
  

E    
 
RP2 
40 % 

Aplicar les mesures preventives i de protecció, uti litzant 
els equips de protecció individual (EPI), col·lecti u i 
comunicació d'incidències, per tal d'evitar els ris cos 
associats al lloc de treball.  E

vi
dè

nc
ie

s 
in

di
re

ct
es

 

F
or

 

     

CM3 
Aplicar les mesures preventives i de protecció relacionades 
amb les equips de protecció individual i col·lectiva. 

     

CM5 
Aplicar les mesures preventives i de protecció relacionades 
amb el pla d’emergència i d’evacuació. 

     

CM6 
Aplicar les mesures preventives i de protecció relacionades 
amb la senyalització i l’etiquetatge. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

di
re

ct
es

 

     

 

Un cop feta la valoració de l’experiència (cercles continus en l’exemple anterior) de  
totes les RP (Realitzacions Professionals), estem en condicions de valorar globalment, 
a nivell d’unitat de competència, l’experiència professional , en base a les 
evidències indirectes  exposades per l’aspirant. Per obtenir aquesta valoració hem de 
sumar els % (cercles discontinus en l’exemple anterior) que figuren a l’apartat 
corresponent de la Taula de valoració d’evidències indirectes , i ho farem només 
d’aquelles RPs que tinguin una puntuació E situada dins de l’àrea ombrejada lateral 
(en aquest cas de l’exemple 1, les que són superior o igual a 2 tant en la RP1 com en 
la RP2, per tant, en el cas de l’experiència, només es sumaria el percentatge de la 
RP1 i no el de la RP2). 
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Els criteris de valoració de les d’evidències indirectes  obtingudes a partir de 
l’experiència professional , per aquesta UC (Unitat de competència) es mostren en la 
següent taula: 

Taula 1. TAULA DE CRITERIS DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIE S INDIRECTES 
OBTINGUDES A PARTIR DE L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

UC0075_2 / UC_2-0075-11_2:  Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc 
de treball. 

VALORACIÓ  

 0 1 2 3 4 

RP1 
40% 

Valorar els riscos associats a 
l'activitat i condicions ambientals de 
les instal·lacions derivades dels 
procediments, equips, productes i 
energies, segons la normativa de 
seguretat aplicable, per tal d'adoptar 
les mesures preventives.  

Valoració mínima >= 2 
 

Criteri = TEMPS 

     

RP2 
40% 

Aplicar les mesures preventives i de 
protecció, utilitzant els equips de 
protecció individual (EPI), col·lectiu i 
comunicació d'incidències, per tal 
d'evitar els riscos associats al lloc de 
treball.  

Valoració mínima >= 2 
 

Criteri = TEMPS 

     

RP3 
20% 

Aplicar les tècniques de primers 
auxilis seguint els protocols 
d’actuació per tal d’evitar 
complicacions. 

Valoració mínima >= 2 
 

Criteri = TEMPS 

     

 

 

b) Valoració de les evidències indirectes  obtingudes a partir de la 
formació (si procedeix) 
L’avaluació de la formació obtinguda per vies no formals de formació, es portarà a 
terme en els següents casos: 

� Cas 2. Aspirant  que accedeixen al procediment amb, exclusivament, formació. 

� Cas 3. Aspirants  que accedeixen al procediment amb una combinació 
d’experiència professional i formació. 

El referent per a avaluar la formació serà, sempre, el Mòdul Formatiu  que te associat 
la Unitat de Competència  que s’està avaluant (taula/es FxC – Formació per 
Competències , que es troben a l’Annex 2 )  

El procediment és similar al de l’avaluació de l’experiència professional vist 
anteriorment. 

Per a recollir les dades necessàries per aquesta valoració s’ha d’utilitzar la taula de 
l’Annex 4  – Taula de justificació de la puntuació de la formaci ó. 

Partint de la “Taula per a la valoració inicial de la formació no  formal” , que forma 
part del Dossier d’Assessorament , extraurem els ítems que ens ajudaran a avaluar. 
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Per a cada RP, es buscarà el valor que li correspon sobre la taula que es mostra tot 
seguit (Taula 2.- Taula de puntuació de la formació), en funció de l’ajust del cursos en 
qüestió (pel que fa a contingut i durada). 

Taula 2. TAULA DE PUNTUACIÓ DE LA FORMACIÓ 
Ajust del contingut 

 Des de 0% 25% 50% 75% 100% 

25% 0 0 0 1 1 

50% 0 0 1 2 2 

75% 0 1 2 3 3 

A
ju

st
 d

e 
du

ra
da

 

100% 0 1 2 3 4 

 

Per a determinar el “percentatge d’ajust de contingut”  cal utilitzar la dada “Ajust 
del contingut”  (columna 3 de la Taula per a la valoració de la formació no formal del 
Dossier d’Assessorament). 

Per a determinar el “percentatge d’ajust de durada”  cal utilitzar la dada “Ajust de 
durada” (columna 6 de la Taula per a la valoració de la formació no formal del Dossier 
d’Assessorament). 

Un cop obtingut aquest valor s’han d’incorporar els factors modificadors : avaluació, 
antiguitat i garantia de qualitat. 

� Avaluació : Si a la columna avaluació (columna 7 de la Taula per a la 
valoració de la formació no formal del Dossier d’Assessorament) no tenim 
marcat l’ítem de que l’activitat ha estat avaluada multiplicarem la puntuació 
de la valoració de la formació de la RP corresponent, obtinguda abans, per 
0,8. 

� Qualitat:  Si a la columna qualitat (columna 8 de la Taula per a la valoració 
de la formació no formal del Dossier d’Assessorament) no tenim marcat 
l’ítem de garantia de qualitat multiplicarem la puntuació de valoració de la 
formació de la RP corresponent, obtinguda abans, per 0,8. 

� Antiguitat:  (columna 9 de la Taula per a la valoració de la formació no 
formal del Dossier d’Assessorament). Multiplicarem el valor obtingut per (1-
0,03 x antiguitat). 

Factor multiplicador de la puntuació de la formació 

No Avaluació 

 
No Garantia de 

Qualitat 
 

Antiguitat (A) 

0,8 0,8 (1-0,03A) 

 

Finalment arrodonirem  el valor resultant al número sencer més proper. 
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Exemple 2: Com aplicar els factors modificadors a l a puntuació de la formació 

Suposem, que per una determinada RP, hem obtingut una puntuació inicial per a la formació de 
3, la formació ha estat avaluada però no tenim garantia de qualitat de l’organització i es va 
cursar fa tres anys, el resultat serà el següent: 

Puntuació= puntuació inicial x 1 x 0,8 x (1− 0,03 x 3)= 3 x 1 x 0,8 x 0,91= 2,182≡ 2  

Suposem, que per una determinada RP, hem obtingut una puntuació inicial per a la formació de 
3, la formació ha estat avaluada, té garantia de qualitat i es va cursar fa cinc anys, el resultat 
serà el següent: 

Puntuació= puntuació inicial x 1 x 1 x (1− 0,03 x 5)= 3 x 1 x 1 x 0,85= 2,55≡ 3  

 
Es tracta ara, de continuar omplint la “Taula de valoració  d’evidències” que es troba 
a l’Annex 3  

En aquest moment, s’ha d’informar parcialment (exclusivament l’àrea d’evidències 
indirectes ). Seguint els criteris exposats anteriorment, marcarem amb una “F”  la 
valoració de la formació  per a cada RP (Realització professional). Si la puntuació és 
inferior a la que marca l’àrea ombrejada (2, 3, etc. segons cada RP), significa que 
estem considerant que les evidències indirectes són insuficients per demostrar que la 
RP (Realització professional) està assolida.  

Exemple 3: Com indicar la valoració de les evidènci es indirectes a partir de la 
formació no formal 
TAULA DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES  
UC0075_2 / UC_2-0075-11_2:  Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc 
de treball. 

VALORACIÓ   0 1 2 3 4 

E
xp

 

  E   
 
RP1 
40 % 

Valorar els riscos associats a l'activitat i condic ions 
ambientals de les instal·lacions derivades dels 
procediments, equips, productes i energies, segons la 
normativa de seguretat aplicable, per tal d'adoptar  les 
mesures preventives.  

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

  
F    

CM1 
Valorar els riscos associats a l’activitat i condicions 
ambientals de les instal·lacions i equips. 

     

CM2 
Valorar els riscos associats als residus i a la utilització de 
substàncies i energies del seu tractament. E

vi
dè

nc
ie

s 
di

re
ct

es
 

     

 

E
xp

 

 E    
 
RP2 
40 % 

Aplicar les mesures preventives i de protecció, uti litzant 
els equips de protecc ió individual (EPI), col·lectiu i 
comunicació d'incidències, per tal d'evitar els ris cos 
associats al lloc de treball.  E

vi
dè

nc
ie

s 
in

di
re

ct
es

 

F
or

 

  
 

F  

CM3 
Aplicar les mesures preventives i de protecció relacionades 
amb les equips de protecció individual i col·lectiva. 

     

CM5 
Aplicar les mesures preventives i de protecció relacionades 
amb el pla d’emergència i d’evacuació. 

     

CM6 
Aplicar les mesures preventives i de protecció relacionades 
amb la senyalització i l’etiquetatge. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

di
re

ct
es
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Un cop feta la valoració de la formació (cercles continus en l’exemple anterior) de  
totes les RP (Realitzacions Professionals), estem en condicions de valorar globalment, 
a nivell d’unitat de competència, la formació no formal , en base a les evidències 
indirectes  exposades per l’aspirant. Per obtenir aquesta valoració hem de sumar els 
% (cercles discontinus en l’exemple anterior) que figuren a l’apartat corresponent de la 
Taula de valoració d’evidències indirectes , i ho farem només d’aquelles RPs que 
tinguin una puntuació F situada dins de l’àrea ombrejada lateral (en aquest cas de 
l’exemple 3, les que són superior o igual a 2 tant en la RP1 com en la RP2, per tant, en 
el cas de la formació no formal, només es sumaria el percentatge de la RP2 i no el de 
la RP1). 

 

 

 

Els criteris de valoració de les d’evidències indirectes  obtingudes a partir de la 
formació no formal , per aquesta UC (Unitat de competència) es mostren en la 
següent taula: 

Taula 3. TAULA DE CRITERIS DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIE S INDIRECTES 
OBTINGUDES A PARTIR DE LA FORMACIÓ NO FORMAL 

UC0075_2 / UC_2-0075-11_2:  Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc 
de treball. 

VALORACIÓ  

 0 1 2 3 4 

RP1 
40% 

Valorar els riscos associats a 
l'activitat i condicions ambienta ls de 
les instal·lacions derivades dels 
procediments, equips, productes i 
energies, segons la normativa de 
seguretat aplicable, per tal d'adoptar 
les mesures preventives.  

Valoració mínima >= 2 

     

RP2 
40% 

Aplicar les mesures preventives i de 
protecció, utilitzant els equips de 
protecció individual (EPI), col·lectiu i 
comunicació d'incidències, per tal 
d'evitar els riscos associats al lloc de 
treball.  

Valoració mínima >= 2 

     

RP3 
20% 

Aplicar les tècniques de primers 
auxilis seguint els protocols 
d’act uació per tal d’evitar 
complicacions. 

Valoració mínima >= 2 
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c) Valoració del dictamen documental.  
En aquest moment procedirem a fer el registre sobre el darrer full de la Taula de 
valoració d’evidències (Annex 3 ), assenyalant els següents aspectes: 

� Si es tracta d’un aspirant amb experiència professional i/o amb formació. 

� La valoració per a cadascun dels apartats (experiència professional i formació, 
vist en els exemples 1 i 3) 

� La valoració conjunta de l’experiència professional i de la formació (veure 
l’exemple 4) 

� Finalment, la valoració del dictamen documental. 

Exemple 4: Com realitzar la valoració conjunta de l’experiència pr ofessional i la 
formació no formal 
TAULA DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES  
UC0075_2 / UC_2-0075-11_2:  Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc 
de treball. 

VALORACIÓ   0 1 2 3 4 

E
xp

 

  E   
 
RP1 
40 % 

Valorar els riscos associats a l'activitat i condic ions 
ambientals de les instal·lacions derivades dels 
procediments, equips, productes i energies, segons la 
normativa d e seguretat aplicable, per tal d'adoptar les 
mesures preventives.  

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

 F    

CM1 
Valorar els riscos associats a l’activitat i condicions 
ambientals de les instal·lacions i equips. 

     

CM2 
Valorar els riscos associats als residus i a la utilització de 
substàncies i energies del seu tractament. E

vi
dè

nc
ie

s 
di

re
ct

es
 

     

 

E
xp

 

 E    
 
RP2 
40 % 

Aplicar les mesures preventives i de protecció, uti litzant 
els equips de protecció individual (EPI), col·lecti u i 
comunicació d'incidències , per tal d'evitar els riscos 
associats al lloc de treball.  E

vi
dè

nc
ie

s 
in

di
re

ct
es

 

F
or

 

   F  

CM3 
Aplicar les mesures preventives i de protecció relacionades 
amb les equips de protecció individual i col·lectiva. 

     

CM5 
Aplicar les mesures preventives i de protecció relacionades 
amb el pla d’emergència i d’evacuació. 

     

CM6 
Aplicar les mesures preventives i de protecció relacionades 
amb la senyalització i l’etiquetatge. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

di
re

ct
es

 

     

 

Un cop feta la valoració de l’experiència professional (E) i de la formació (F) de totes 
les RP (Realitzacions Professionals), estem en condicions de valorar conjuntament, a 
nivell d’unitat de competència, l’experiència i la formació no formal, en base a les 
evidències indirectes  exposades per l’aspirant. Per obtenir aquesta valoració hem de 
sumar els % (cercles discontinus en l’exemple anterior) que figuren a l’apartat 
corresponent de la Taula de valoració d’evidències indirectes , i ho farem només 
d’aquelles RPs que tinguin una puntuació E o F situada dins de l’àrea ombrejada 
lateral. En el cas de l’exemple 4 la RP1 es considera demostrada a través de 
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l’experiència professional (E) i la RP2 a través de la formació no formal (F). Són les 
dues valoracions que es troben dins de l’àrea ombrejada lateral. 

La valoració final del dictamen documental  es farà tenint en compte el percentatge 
de valoració conjunta de l’experiència professional  i de la formació no formal . Si 
aquest percentatge és superior o igual al percentatge mínim per a aquesta UC (Unitat 
de competència) el dictamen documental serà positiu, en cas contrari serà negatiu. 

El criteri de valoració de les evidències indirectes (percentatge mínim ) per aquesta 
UC és el següent: 

Taula 4. TAULA FINAL DE CRITERIS DE VALORACIÓ D’EVI DÈNCIES 
INDIRECTES 
UC0075_2 / UC_2-0075-11_2:  Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc 
de treball. 

VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES INDIRECTES Percentatge mínim = 60 % 

 
 
 
Exemple 5: Com emplenar el darrer full de la taula de valoració d’ evidències (part del 
dictamen documental) 
Suposem una Unitat de Competència que té 5 Realitzacions Professionals, uns 
percentatges de valoració de cada RP i unes puntuacions de valoració de les evidències 
indirectes, tant pel que fa a l’experiència professional (E) com a la formació no formal (F) i 
un Percentatge mínim com els que s’indiquen a continuació: 
TAULA DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES  
UCXXXX_Y / UC_A-XXXX-BB_Y: Redactat del títol de la  UC 

VALORACIÓ   0 1 2 3 4 

E
xp

 

  E    
RP1 
20 % 

Redactat RP1 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

 F    

E
xp

 

   E   
RP2 
10 % 

Redactat RP2 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

 F    

E
xp

 

  E    
RP3 
30 % 

Redactat RP3 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

   F  

E
xp

 

 E     
RP4 
25 % 

Redactat RP4 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

  F   

E
xp

 

  E    
RP5 
15 % 

Redactat RP5 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

 F    
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UCXXXX_Y / UC_A-XXXX-BB_Y: Redactat del títol de la  UC 

VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES INDIRECTES Percentatge mínim  = 75 % 

FULL DE VALORACIÓ DEL DICTAMEN FINAL 
 
EVIDÈNCIES INDIRECTES (dictamen documental) 

Aspirant amb experiència professional 

X Sí  No  

Aspirant amb formació 

X Sí  No  

Valoració de l’experiència  ......60........     %       Valoració de la formació  .......55......   % 

 
Valoració conjunt de l’experiència i la formació ……85…..  % 

 
 

Valoració del dictamen documental 

X Positiu  Negatiu  
Valoració de l’experiència 

 20 % (RP1) + 10 % (RP2) + 30  % (RP3) = 60 % 

Valoració de la formació  

30 % (RP3) + 25 % (RP4) = 55 %  

Valoració conjunta  

20 % (RP1-E) + 10 % (RP2-E) + 30 % (RP3-E i F) + 25 % (RP4-F) = 85 % 

Valoració conjunta (85 %) ≥ Percentatge mínim (75 %) → DICTAMEN  POSITIU 
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Tot seguit es presenta un esquema del circuit de valoració d’evidències indirectes  
(dictamen documental)   

 

 

 

Dossier d’assessorament  
 

Fitxa d’experiència 
professional 

 

Certificats formació no 
formal  

Criteri de valoració de  
l’experiència professional 

de cada RP (E) 

Valorar entre 0 i 4 cada 
RP segons el criteri (E)  

Valoració  
RP >= mínima ? 

% = 0 Aplicar % 

% acumulat  
>= Percentatge 

Mínim ? 

Dictamen documental  
POSITIU 

Dictamen documental  
NEGATIU 

SI NO 

Criteri de valoració de  la 
formació no formal  

de cada RP (F) 

Valorar entre 0 i 4 cada 
RP segons el criteri (F)  

NO SI 
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2.2 Valoració de les evidències directes (per obten ir el 
dictamen d’avaluació) 

Per valorar les evidències directes , s’ha d’emprar els mètodes d’avaluació indicats a 
l’apartat 3 d’aquesta guia d’evidències.  

El punt de partida per a la valoració de les evidències directes  s’obté a partir de la 
Taula de valoració de les competències professional s de la UC per a l’obtenció 
de la qualificació . D’aquesta taula s’obtenen les diferents RPs (Realitzacions 
Professionals), així com el seu percentatge de valoració. 

Aquesta taula per aquesta UC es troba a l’Annex 1 . 

La valoració es fa en tres seqüències: 

a) Valoració de les evidències directes  a nivell de realització 
professional 

En primer lloc es fa una valoració parcial (a nivell de RP ), puntuant sobre totes les 
files que indiquen els diferents CM (Criteris de mèrit) de la “Taula de valoració 
d’evidències corresponents a evidències directes” que es troba a l’Annex 3 . Cal 
recordar que una puntuació inferior a la valoració mínima per a cada CM, es a dir una 
puntuació baixa (zona no ombrejada lateral), equival a considerar que el Criteri de 
mèrit no està assolit i que per tant, impossibilitarà demostrar que la RP està assolida.  

Exemple 6: Com indicar la valoració de les evidènci es directes 
TAULA DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES  
UC0075_2 / UC_2-0075-11_2:  Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc 
de treball. 

VALORACIÓ   0 1 2 3 4 

E
xp

 

  E   
 
RP1 
40 % 

Valorar els riscos associats a l'activitat i condic ions 
ambientals de les instal·lacions derivades dels 
procediments, equips, productes i energies, segons la 
normativa de seguretat ap licable, per tal d'adoptar les 
mesures preventives.  

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

 

 F    

CM1 
Valorar els riscos associats a l’activitat i condicions 
ambientals de les instal·lacions i equips. 

  
 

X  

CM2 
Valorar els riscos associats als residus i a la utilització de 
substàncies i energies del seu tractament. E

vi
dè

nc
ie

s 
di

re
ct

es
 

  
 

X  

 

E
xp

 

 E    
 
RP2 
40 % 

Aplicar les mesures preventives i de protecció, uti litzant 
els equips de protecció individual (EPI), col·lecti u i 
comunicació d'incidències, per tal d'evitar els riscos 
associats al lloc de treball.  E

vi
dè

nc
ie

s 
in

di
re

ct
es

 

F
or

 

   F  

CM3 
Aplicar les mesures preventives i de protecció relacionades 
amb les equips de protecció individual i col·lectiva. 

  
 

X  

CM5 
Aplicar les mesures preventives i de protecció relacionades 
amb el pla d’emergència i d’evacuació. 

 
X    

CM6 
Aplicar les mesures preventives i de protecció relacionades 
amb la senyalització i l’etiquetatge. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

di
re

ct
es

 

  
 

X  
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En aquest cas de l’exemple 6, la RP2 no es considera assolida, atès que el CM5 ha 
obtingut una valoració d’1 (inferior a la mínima, que la zona ombrejada lateral indica 
que ha de ser igual o superior a 2). En canvi, la RP1 si es considera assolida, atès que 
tots els seus criteris de mèrit tenen una valoració de 3 (superior a la mínima, que la 
zona ombrejada lateral indica que ha de ser igual o superior a 2) 
 

 
El criteri de puntuació (0, 1, 2, 3 o 4) per a cada CM (Criteri de mèrit) es troba en 
l’apartat 3  (Mètodes d’avaluació de la unitat de competència i orientacions per a la 
seva aplicació) 

b) Valoració de les evidències directes  a nivell d’unitat de 
competència 
En segon lloc es fa la valoració definitiva (a nivell d’UC). 

Els criteris de valoració d’evidències directes  són: 

� Considerarem que l’aspirant supera la RP, quan la valoració de tots els criteris de 
mèrit corresponents a aquella RP (CM a la taula de valoració d’evidències de 
l’annex 3 ), és igual o superior  a la valoració indicada en la taula de criteris de 
valoració d’evidències directes (Taula 5) 

� Considerarem que la UC està demostrada quan, sumant els % de les RP 
superades, aquest és igual o superior  a l’indicat en l’apartat final de la taula de 
criteris de valoració d’evidències directes per a la UC concreta (percentatge 
mínim ) 
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La taula de criteris de valoració d’evidències directes per aquesta UC és la següent: 

Taula 5. TAULA CRITERIS DE VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES D IRECTES 
UC0075_2 / UC_2-0075-11_2:  Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc 
de treball. 

VALORACIÓ  

 0 1 2 3 4 

RP1 
40% 

Valorar els riscos associats a l'activitat i condic ions ambientals de les instal·lacions 
derivades dels procediments, equips, productes i en ergies, segons la normativa de 
seguretat aplicable, per tal d'adoptar les mesures preventives.  

CM1 
Valorar els riscos associats a l’activitat i 
condicions ambientals de les 
instal·lacions i equips. 

Valoració mínima >= 2 

     

CM2 
Valorar els riscos associats als residus i 
a la utilització de substàncies i energies 
del seu tractament. 

Valoració mínima >= 2 

     

RP2 
40% 

Aplicar les mesures preventives i de protecció, uti litzant els equips de protecció 
individual (EPI), col·lectiu i comunicació d'incidè ncies, per tal d'evitar els riscos 
associats al lloc de treball.  

CM3 
Aplicar les mesures preventives i de 
protecció relacionades amb les equips 
de protecció individual i col·lectiva. 

Valoració mínima >= 2 

     

CM4 
Aplicar les mesures preventives i de 
protecció relacionades amb el pla 
d’emergència i d’evacuació. 

Valoració mínima >= 2 

     

CM5 
Aplicar les mesures preventives i de 
protecció relacionades amb la 
senyalització i l’etiquetatge. 

Valoració mínima >= 2 

     

RP3 
20% 

Aplicar les tècniques de primers auxilis seguint el s protocols d’actuació per tal 
d’evitar complicacions. 

CM6 Revisar i mantenir la farmaciola de 
primers auxilis. Valoració mínima >= 2 

     

CM7 Actuar en cas d’intoxicació provocada 
per productes perillosos. Valoració mínima >= 2 

     

CM8 Actuar en cas de contacte provocat per 
productes perillosos. Valoració mínima >= 2 

     

CM9 Aplicar les tècniques de primers auxilis. Valoració mínima >= 2      

CM10 
Aplicar els protocols d’informació, 
comunicació i transport de primers 
auxilis. 

Valoració mínima >= 2 

     

UC0075_2 / UC_2-0075-11_2:  Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc 
de treball. 

VALORACIÓ D’EVIDÈNCIES DIRECTES Percentatge mínim = 80 % 
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c) Valoració del dictamen d’avaluació 
En aquest moment procedirem a fer el registre sobre el darrer full de la Taula de 
valoració d’evidències (Annex 3 ), assenyalant els següents aspectes: 

� si les evidències directes encaixen o no amb el referent 

� les observacions que l’avaluador consideri pertinents (opcional) 

� finalment, si la unitat de competència queda demostrada o no. 

 
 
EVIDÈNCIES DIRECTES (dictamen d’avaluació) 
 

Valoració de les evidències directes 

 Encaixen  No encaixen 
 

 
 

Valoració del dictamen final 

UC0075_2 / UC_2-0075-11_2  Demostrada  No demostrada 

 

A títol informatiu s’inclou, a continuació, la Taula de contextualització i resum 
d’evidències de competència , que serveix per confeccionar la Taula de valoració 
d’evidències.  

Observacions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         

 
19  

acred
ita’t 

G
uia d’E

vidències
 19 

UC0075_2 / UC_2-0075-11_2: Taula de contextualitzac ió i resum d’evidències de competència 
 

Realitzacions 
professionals 

(RP) 

Ponderació 
RP sobre 
total UC 

Criteris de mèrit 
(CM) Indicadors (IN) 

CM1 
Valorar els riscos associats a l’activitat i condicions 
ambientals de les instal·lacions i equips. 

IN1.1 Valora els riscos derivats dels equips de treball segons les normes de 
seguretat aplicables i adopta les mesures preventives. 
IN1.2 Valora els riscos derivats de les condicions ambientals del lloc de treball, 
complint normativa aplicable per a la implantació de mesures preventives. 
IN1.3 Valora els riscos derivats de les instal·lacions en els llocs de treball, 
complint normativa aplicable per a la implantació de mesures preventives. 
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40 % 

CM2 
Valorar els riscos associats als residus i a la utilització 
de substàncies i energies del seu tractament. 

IN2.1 Valora els riscos associats als residus obtinguts de l’activitat, segons 
ordre de treball, complint normativa aplicable i procedint a la implantació de 
mesures preventives. 
IN2.2 Valora els riscos derivats de l’ús de substàncies i energies en el 
tractament dels residus, complint normativa aplicable per a la implantació de 
mesures preventives. 
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Realitzacions 
professionals 

(RP) 

Ponderació 
RP sobre 
total UC 

Criteris de mèrit 
(CM) 

Indicadors (IN) 

CM3 
Aplicar les mesures preventives i de protecció 
relacionades amb les equips de protecció individual i 
col·lectiva. 

IN3.1 Comprova l’operativitat dels equips de protecció individual per a ser 
utilitzats en funció del risc a prevenir. 
IN3.2 Revisa els equips de protecció col·lectiva segons el protocol establert. 
IN3.3 Efectua la comunicació d’incidències en l’aplicació de les mesures 
preventives i de protecció. 

CM4 
Aplicar les mesures preventives i de protecció 
relacionades amb el pla d’emergència i d’evacuació. 

IN4.1 Revisa el pla d’emergència i evacuació de les instal·lacions. 
IN4.2 Identifica les sortides d’emergència i els mitjans a utilitzar en cas 
d’emergència. 
IN4.3 Verifica la ubicació dels senyals d’alarma i la seva visibilitat en cas 
d’emergència. 
IN4.4 Comprova que la ubicació dels mitjans de lluita contra incendis sigui la 
que indica la normativa i que puguin ser utilitzats en una emergència. 
IN4.5 Efectua la comunicació d’incidències en l’aplicació de les mesures 
preventives i de protecció. 
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40 % 

CM5 
Aplicar les mesures preventives i de protecció 
relacionades amb la senyalització i l’etiquetatge. 

IN5.1 Identifica la senyalització de seguretat i salut relacionada amb el treball. 
IN5.2 Identifica l’etiquetatge de seguretat i salut relacionat amb el treball 
atenent al pictograma dels envasos. 
IN5.3 Efectua la comunicació d’incidències en l’aplicació de les mesures 
preventives i de protecció. 
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Realitzacions 
professionals 

(RP) 

Ponderació 
RP sobre 
total UC 

Criteris de mèrit 
(CM) 

Indicadors (IN) 

CM6 
Revisar i mantenir la farmaciola de primers auxilis. 

IN6.1 Revisa la farmaciola de primers auxilis i identifica els medicaments i el 
material de cura. 

CM7 
Actuar en cas d’intoxicació provocada per productes 
perillosos. 

IN7.1 Identifica els símptomes de les intoxicacions produïdes per productes 
perillosos i actua sobre el producte que els provoca. 

CM8 
Actuar en cas de contacte provocat per productes 
perillosos. 

IN8.1 Aplica els protocols d’actuació de primers auxilis en cas d’escapaments 
o vessaments de productes perillosos per a evitar el contacte amb les 
persones i el vessament al medi ambient. 

CM9 
Aplicar les tècniques de primers auxilis. 

IN9.1 Aplica els primers auxilis en una emergència seguint els protocols 
d’actuació. 
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20 % 

CM10 
Aplicar els protocols d’informació, comunicació i 
transport de primers auxilis. 

IN10.1 Utilitza els mitjans d’informació, comunicació i transport de primers 
auxilis segons el tipus d’emergència i seguint els protocols d’actuació. 
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3. Mètodes d’avaluació de la unitat de competència i 
orientacions per a la seva aplicació 

3.1 Mètodes per a la recollida d’evidències directe s de 
competència 

La Comissió d’Avaluació haurà de decidir, en funció del perfil de l’aspirant, quina via 
utilitzarà per contrastar, amb nous criteris, les evidències de competència obtingudes 
en l’avaluació documental. Els mètodes d’avaluació possibles per aquesta Unitat de 
Competència seran l’entrevista professional, la demostració d’un cas pràctic i/o 
l’observació del lloc de treball, d’acord amb les següents indicacions: 

a) Entrevista professional.  És el mètode d’avaluació a seguir, amb caràcter general, 
per aquesta unitat de competència. Aquesta entrevista professional es recolzarà, 
sempre que sigui possible, en un/s escenari/s  basats en situacions de l’exercici de 
la pràctica professional que s’establiran a continuació i que serveixen per 
contextualitzar les preguntes de l’entrevista professional per fer-les més precises i 
més comprensibles. Tot i això, la proposta també podrà incorporar preguntes 
d’entrevista professional sense escenari concret. 

En l’Annex 5  s’adjunta una graella amb la proposta de preguntes de l’entrevista 
professional per avaluar els CM (Criteris de mèrit) i els indicadors associats. 

Aquesta graella de preguntes, així com l’/els escenari/s, podran ser modificats per 
la Comissió Avaluadora en funció del perfil concret de la persona aspirant. 
Aquestes modificacions hauran que quedar reflectides en l’Annex 5 corresponent a 
la persona candidata concreta. 

Atès que aquesta Unitat de Competència és comú a diferents qualificacions, s’han 
descrit diferents escenaris que han de permetre adaptar l’avaluació a cadascuna 
de les possibles qualificacions. La comissió avaluadora podrà triar, per a cada 
aspirant l’escenari que millor s’adapti a les condicions de treball de la qualificació 
concreta. 

Els escenaris que contextualitzaran l’entrevista professional seran els següents: 

Escenari 1: 

Llocs de treball en plantes de tractament d’aigües residuals. 
 
Treballes com a operador de planta en una empresa que gestiona una planta de 
tractament d’aigües residuals. L’empresa té contractat un SPA (Servei de 
Prevenció Aliè) que duu a terme les tasques legals en matèria de prevenció de 
riscos laborals, però a més, l’empresa t’ha encarregat les tasques de treballador 
designat en matèria de prevenció de riscos laborals i també actues com a enllaç 
de l’empresa amb l’SPA. 

La planta de tractament EDAR pot rebre aigües residuals dels següents tipus: 
aigües de drenatge i escorrentia pluvials, aigües domèstiques de neteja i fecals i 
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aigües industrials. La planta rep les aigües residuals de tot un municipi de 75.000 
habitants. 

La composició de la planta és la típica, amb les següents zones, equipaments i 
instal·lacions: 

• Zona de pretractament. 
o Etapa de desbast: amb pous de gruixuts i cullera amfíbia, reixes de 

gruixuts, reixes de fins i evacuació a contenidor a través de cinta 
transportadora i cargols sense fi.  

o Etapa de desarenadors-desengreixadors: amb aportació d’aire a 
bufadors i difusors, recollida superficial de greixos i olis amb rasquetes 
que condueixen a un pou i bombeig a un contenidor. L’arena 
sedimentada es bombeja al classificador d’arenes i a un contenidor. 

• Zona de tractament primari. 
o Aquesta zona elimina la matèria en suspensió sedimentable, amb 

decantadors que funcionen per gravetat i potenciació del procés 
mitjançant reactius (emmagatzemats en dipòsits i injectats mitjançant 
bombes): coagulació de l’aigua en tancs de barreja ràpida i floculació. 
Els tancs estan proveïts d’electroagitadors. Els tancs tenen un vessador 
principal amb deflectors per retenir flotants i un pont radial 
d’accionament perifèric que recull els fangs sedimentats cap a una 
arqueta de purga. Els flotants son arrossegats cap a una tremuja per 
ser evacuats mitjançant bombes submergibles. 

• Zona de tractament biològic o secundari. 
o Aquesta zona transforma la matèria orgànica dissolta en sòlids 

sedimentables. La instal·lació disposa de diferents reactors biològics, 
amb electroagitadors superficials i entrada d’oxigen per als 
microorganismes a través d’injecció d’aire des del fons mitjançant 
bufadors de gran potència. 

o A continuació es realitza la decantació secundària amb decantadors 
amb rasquetes suspeses dels ponts radials que arrosseguen els fangs 
cap a un decantador. Aquests fans són parcialment eliminats mitjançant 
cargols sense fi i parcialment recirculats a l’entrada del tractament 
biològic per concentrar els microorganismes. 

o Aquest tractament biològic també esta dissenyat per a eliminar nitrogen 
i fòsfor. 

• Zona d’espessiment per gravetat. 
o En aquesta zona es realitza un pas previ dels fangs per tamisos, en 

tancs circulars amb sistema d’arrossegament central que mou unes 
pintes giratòries de la part inferior del tanc, que alliberen l’aigua oclosa 
en els flòculs dels fangs, aconseguint que l’espessiment. 

• Zona d’espessiment per flotació. 
o En aquesta zona es barreja aigua pressuritzada, aire i reactius 

(polielectròlit) als fangs de la recirculació per aconseguir la seva flotació 
i recollida superficial mitjançant rasquetes, per enviar-los als pou de 
barreja per a ser bombejats cap al procés de digestió. 

• Zona de digestió. 
o En aquesta zona es disminueix el contingut de matèria orgànica dels 

fangs i s’eliminen microorganismes patògens. La digestió és anaeròbia 
en tancs tancats. Els bacteris productors d’àcids transformen la matèria 
orgànica complexa en productes intermedis. Els bacteris productes de 
metà actuen sobre els productes intermedis i els transformen en gasos i 
subproductes estabilitzats. La instal·lació disposa de digestors primaris 
(agitats i escalfats pel propi gas produït) i digestors secundaris. El gas 
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s’emmagatzema en  un gasòmetre de campana flotant per a ser utilitzat 
en una planta de cogeneració. 

• Zona de deshidratat de fangs. 
o En aquesta zona els fangs es deshidraten en màquines de filtratge de 

banda continua a través de bombes de cargol helicoïdal i dosificació 
automàtica de polielectròlit. El fang deshidratat es transport amb cintes 
transportadores fins una sitja i és evacuat amb camions per a ser 
reutilitzat en una planta de compostatge. 

• Zona de desinfecció. 
o En aquesta zona s’utilitza clor, ozó i radiació ultraviolada per a reduir la 

capacitat dels microorganismes de créixer i de produir infeccions. 
 
 
L’SPA ha realitzat una identificació dels riscos higiènics de la planta i ha 
determinat l’existència, entre d’altres, dels següents tipus de contaminants: 

• Contaminants químics: 
o Contaminants orgànics, especialment olis i greixos detergents, PCB i, 

gasos resultants de les condicions anaeròbies (metà i àcid sulfhídric). 
o Contaminants inorgànics (metalls pesats). 
o Altres contaminants químics (productes químics utilitzats en la planta: 

� Àcid sulfúric, cal i sosa càustica (per ajustament de ph). 
� Clor i ozó (per a desinfecció) 
� Peròxid d’hidrogen (per a control d’olors). 

• Contaminants físics: 
o Temperatura i humitat. 
o Soroll. 
o Radiacions no ionitzants (ultraviolades, exposició a llum solar i tasques 

de soldadura de manteniment). 
• Contaminants biològics: 

o Microorganismes patògens presents en les aigües residuals urbanes: 
� Virus  (que provenen de les dejeccions de persones infectades 

en els sistemes de  sanejament i depuració). 
� Bacteris. 
� Paràsits intestinals: protozous i helmints. 

o Animals que tenen com a hostes a patògens i vectors de malalties: 
� Mosquits. 
� Mosques. 
� Rosegadors 

 
 
Escenari 2: 

Llocs de treball de neteja de la via pública i reco llida i transport de residus 
urbans. 

  
Treballes com a operari en una empresa que realitza les tasques de neteja exterior 
i recollida de residus d’un municipi de 75.000 habitants. 

L’empresa té contractat un SPA (Servei de Prevenció Aliè) que duu a terme les 
tasques legals en matèria de prevenció de riscos laborals, però a més, l’empresa 
t’ha encarregat les tasques de treballador designat en matèria de prevenció de 
riscos laborals i també actues com a enllaç de l’empresa amb l’SPA. 
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Els diferents treballadors de l’empresa realitzen les següents tasques:  
• Escombrat de carrers i voreres (manual i amb màquines escombradores) 
• Neteja de carrers amb camió cisterna i mànega d’aigua a pressió 
• Neteja de platges (amb tractor i màquina neteja platges que realitza el garbellat 

de la sorra, el moviment i airejat de la sorra i l’aplanament de la superfície i 
també manual, amb escombres japoneses, rasclets i punxons per a la recollida 
de papers). 

• Buidatge de papereres tant dels carrers com de les platges. 
• Recollida de residus sòlids urbans amb camions (per buidar els contenidors, 

tant aeris com soterrats, de fracció orgànica, envasos, paper, vidre i rebuig) i 
transport fins als abocadors o a les plantes de tractament. 

• Neteja dels propis vehicles. 
• Neteja dels contenidors. 
• Neteja de clavegueres. 
• Buidatge i neteja de cabines-inodors químics. 

 
 
Escenari 3: 

Llocs de treball en plantes de tractament i recuper ació de residus urbans 
 
Treballes com a operador en una empresa que disposa d’unes instal·lacions de 
tractament de residus. En concret l’empresa disposa d’una instal·lació amb dues 
zones diferenciades: una planta de compostatge i una planta de selecció 
d’envasos. 

L’empresa té contractat un SPA (Servei de Prevenció Aliè) que duu a terme les 
tasques legals en matèria de prevenció de riscos laborals, però a més, l’empresa 
t’ha encarregat les tasques de treballador designat en matèria de prevenció de 
riscos laborals i també actues com a enllaç de l’empresa amb l’SPA. 

La composició de la planta de compostatge és la típica de sistema obert (sense 
reactors ni digestors), amb les següents zones, equipaments i instal·lacions: 
• Zona de recepció i descàrrega de residus: Recepció de camions de recollida 

de fracció orgànica, de camions de fangs de depuradora i de camions de 
recollida de restes vegetals, pesada en una bàscula i descàrrega en platja. La 
instal·lació disposa d’un espai per a la retirada dels tendals dels camions quan 
aquests en disposen. 

• Zona de separació manual de voluminosos: Una pala carregadora estén els 
residus per a realitzar la separació manual de residus no orgànics i 
voluminosos. 

• Zona de trituració dels residus vegetals: En aquesta zona s’introdueix, amb 
una pala carregadora, els residus vegetals dins d’una trituradora. 

• Zona de pretractament de fracció orgànica: En aquesta zona es redueix el 
contingut de materials impropis, disposa d’un sistema de garbell per tambor 
giratori. En aquesta zona es separa plàstics, cartó i vidre. Aquests residus són 
dipositats en contenidors i traslladats a altres plantes o a altres empreses per 
al seu tractament.  

• Zona de barreja de fracció orgànica i fracció vegetal: mitjançant una pala 
carregadora i una màquina barrejadora. 

• Zona de formació de piles: zona on es formen les piles de matèria orgànica per 
a la primera fase de fermentació (fase termòfila o amb increment de 
temperatura), les piles es remouen amb una màquina voltejadora i es reguen 
per augmentar la humitat. Posteriorment es formen les piles de maduració. 
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• Zona de refinat del compost: s’introdueix en una tremuja, amb la pala 
carregadora, i mitjançant una cinta transportadora s’envia a l’equip de garbellat 
(taules densimètriques), on es separen  les impureses (pedres, petites vidres i 
plàstics, etc.) que es traslladen a abocador controlat. 

• Zona d’emmagatzematge final del compost i operacions d’acabat: es barreja 
d’arena, terra o turba amb el compost mitjançant la pala carregadora. 

 
La composició de la planta de selecció d’envasos és la típica, amb les següents 
zones, equipaments i instal·lacions: 
• Zona de recepció i descàrrega de residus: Recepció de camions, pesada en 

una bàscula i descàrrega en fossar. La instal·lació disposa d’un espai per a la 
retirada dels tendals dels camions. 

• Zona d’alimentació de la cinta transportadora: Mitjançant un pont grua i un 
pinça (pop) s’agafen els residus dels fossar i s’introdueixen en una tremuja que 
alimenta la cinta transportadora. 

• Zona de preselecció per mida: es realitza manualment en la cinta 
transportadora, es retiren voluminosos, metalls, vidres, etc. es separen també 
les bosses tancades s’envien a la màquina trencabosses que les obre i les 
torna a l’inici de procés. 

• Zona de separació per mida: els envasos plàstics són separats per mides quan 
el final de la cinta transportadora els introdueix en un sistema de garbell per 
tambor giratori, un sistema d’aspiració separa els plàstica poc pesats (bosses i 
films). 

• Zona de separació secundària (separació per material): en una altra cinta 
transportadora es separen els materials fèrrics mitjançant imants, els materials 
no fèrrics (principalment alumini) mitjançant un separador per corrents de 
foucault i la resta d’envasos plàstics es separen de manera manual. 

• Zona de premsat: cada fracció de material recuperat s’envia a una màquina de 
premsat per a formar les bales per a ser transportades i emmagatzemades 
amb major facilitat. 

• Zona d’eliminació final del rebuig. El rebuig final de la cinta transportadora es 
recollit en contenidors per després carregar camions que els trasllades a 
abocador controlat. 

• Zona d’emmagatzematge i càrrega de les bales. 
 
Els operaris de la planta realitzen també les següents tasques: 

• Operacions de desembús d’equips. 
• Tasques de manteniment (comprovació i reposició de nivells d’oli, tensat de 

corretges i cintes, neteja de rodets, comprovació dels sistemes de 
seguretat, manteniment bàsic de la pala carregadora i voltejadora) 

• Presa de mostres del compost, per mesura de pH, humitat, conductivitat, 
matèria orgànica, amoníac, nitrogen, carboni, macronutrients i 
micronutrients (potassi, fòsfor, calci, magnesi, sodi, ferro, manganès...) i 
metalls pesats (zinc, coure, plom, níquel, cadmi..) 

• Operacions de neteja: de les estructures de la planta, neteja manual de les 
cintes transportadores, sistemes de garbellatge, trituradores, neteges amb 
aigua a pressió, neteja de residus sòlids de les arquetes...) 
 

 
Escenari 4: 

Llocs de treball en empreses d’aplicació de product es fitosanitaris i 
plaguicides 

 
Treballes com a operari en una empresa que presta serveis d’aplicació de 
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productes fitosanitaris i plaguicides. L’empresa té tres línies de negoci, presta 
serveis d’aplicació de productes fitosanitaris a explotacions agràries, presta 
serveis d’aplicació de productes fitosanitaris a parcs, jardins, camps d’esport, patis 
escolars i arbrats del carrers de determinats municipis i també realitza aplicacions 
de productes plaguicides en l’interior i exterior de locals i edificis. 

L’empresa té contractat un SPA (Servei de Prevenció Aliè) que duu a terme les 
tasques legals en matèria de prevenció de riscos laborals, però a més, l’empresa 
t’ha encarregat les tasques de treballador designat en matèria de prevenció de 
riscos laborals i també actues com a enllaç de l’empresa amb l’SPA. 

L’empresa disposa del següent equipament per a dur a terme les tasques 
d’aplicació: 
• Per a dur a terme les tasques d’aplicació de fitosanitaris: 

o Tractors amb i sense cabina. 
o Màquines atomitzadores (polvoritzadores: hidràuliques, pneumàtiques, 

hidropneumàtiques i centrifugues), amb dipòsits, bombes, braços 
portrabroquets, mànegues, pistoles, llances, etc. 

o Màquines d’empolvorar. 
o Motxilles de polvorització, carretons de polvorització. 

• Per a dur a terme les tasques d’aplicació de plaguicides: 
o Nebulitzadors. 
o Termonebulitzadors. 
o Polvoritzadors. 
o Empolvoradors. 
o Pistoles aplicadores de gel. 

 
L’empresa realitza, habitualment, les següents tasques i activitats: 
• Per a dur a terme les tasques d’aplicació de fitosanitaris: 

o Transport i emmagatzematge dels productes. 
o Preparació de les barreges. 
o Aplicació a peu o a màquina en camp (polvoritzar i empolvorar). 
o Aplicació en espais tancats (hivernacles, etc.) 

• Per a dur a terme les tasques d’aplicació de plaguicides: 
o Tractaments residuals, tractaments no residuals i tractaments 

generalitzats. 
o Tractaments dirigits als llocs refugi i tractaments perimetrals. 
o Fumigacions (amb aerosols, nebulització, termonebulització, aplicació 

d’esprais i aplicació de productes sòlids –esquers, pols, gels i pastes). 
 
Els operaris de l’empresa també les següents tasques: 

• Tasques de manteniment (comprovació i reposició de nivells d’oli, 
tensat de corretges i cintes, neteja de rodets, comprovació dels 
sistemes de seguretat, realització de soldadures, manteniment bàsic de 
les polvoritzadores i dels tractors, etc.). 

 
 

b) Observació del lloc de treball.  Serà el mètode d’avaluació de les evidències 
directes que s’utilitzarà en aquesta Unitat de Competència quan l’ICQP (Institut 
Català de les Qualificacions Professionals) doni instruccions concretes a la 
Comissió d’Avaluació en aquest sentit. Aquesta observació del lloc de treball, quan 
la Comissió d’Avaluació ho consideri oportú, podrà ser complementada amb la 
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realització a la persona candidata d’una entrevista específica sobre el que s’hagi 
observat. 

 

3.2 Documents de registre d’evidències directes  

La selecció dels mètodes i la seva concreció en activitats d’avaluació s’ha de fer 
d’acord amb la naturalesa de la unitat de competència i les característiques de la 
persona aspirant a participar en el procediment. 

De cada activitat n’ha de quedar un registre signat per l’avaluador/a. 

� Atès que per a aquesta UC (Unitat de competència) s’ha seleccionat com a mètode 
d’avaluació, amb caràcter general, l’entrevista professional, s’ha seleccionat un 
conjunt de preguntes que es consideren adients als perfils individuals dels 
aspirants i que s’inclouen al “Document de control i exemple de preparació 
d’entrevista professional”, que es troba a l’Annex 5 . 

� Un aspecte important per a la valoració de les evidències directes a partir de 
l’entrevista professional serà la puntuació que donarem a les respostes dels 
aspirants. Com a regla general, el criteri per a la valoració de les evidències 
directes a partir de l’entrevista serà valorar els diferents CM a partir de la precisió 
de la resposta proporcionada per l’aspirant, d’acord amb la següent taula: 

Taula 6. TAULA DE CRITERIS DE PUNTUACIÓ PER A CADA CRITERI DE MÈRIT 
(per l’entrevista professional) 

RESPOSTA PUNTUACIÓ 

Totes les respostes a les preguntes d’un mateix CM (Criteri de mèrit) han 
estat correctes i presenten valor afegit (creativitat, innovació reflexió crítica, 
etc). 

4 

Totes les respostes a les preguntes d’un mateix CM (Criteri de mèrit) han 
estat correctes i argumentades. 

3 

Totes les respostes a les preguntes d’un mateix CM (Criteri de mèrit) han 
estat correctes, però no justificades suficientment. 

2 

La resposta a alguna de les preguntes d’un mateix CM (Criteri de mèrit) ha 
estat insuficient. 

1 

La resposta a alguna de les preguntes d’un mateix CM (Criteri de mèrit) ha 
estat incorrecta o no hi ha hagut resposta. 

0 
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Annex 1. Taula de valoració de les competències pro fessionals de la UC per a l’obtenció de la qualific ació 
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Annex 2. Taula FxC.- Formació per competències.  

Taula FxC.- Formació per competències. Relació de l es competències amb capacitats formatives i conting uts 

Qualificació Codi: SM_2-026_2 Descripció: Operació d’estacions de tractament d’ai gües 

Unitat de competència Codi: UC_2-0075-11_2 Descripció : Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals  en el lloc de treball.  

Mòdul formatiu Codi: MF_2-0075-1111_2 Descripció: Seguretat i salut.  Durada: 50 hores 

Realitzacions 
professionals 

Capacitats formatives Continguts formatius Ponderació 

Codi Descripció Codi Descripció Fets Procediments Actituds Hores 

FxC 

RP1 Valorar els riscos 
associats a l’activitat i 
condicions ambientals 
de les instal·lacions, 
derivats dels 
procediments, equips, 
substàncies i 
energies, segons les 
normatives aplicables 
per adoptar les 
mesures preventives. 

CF1 Reconèixer els riscs associats a 
l'activitat i les condicions ambientals 
de les instal·lacions. 

Legislació aplicable a la seguretat i salut 
laboral.  
- Normativa sobre Prevenció de riscos laborals: 
a. Llei Prevenció de Riscos Laborals. 
b. Reglament dels Serveis de Prevenció. 
c. Normes sectorials. 
- Gestió de la prevenció: 
a. Organització de la prevenció. 
b. Obligacions en la prevenció de riscos i 
responsabilitat legal. 
c. Pla formació. 
d. Anàlisi i comunicació d'accidents. 
e. Guia d'amonestacions i sancions. 
f. Manuals de prevenció. 
 
Enumeració dels riscos associats a 
l'activitat.  
- Concepte de risc i perill. 
- Accidents de treball i malalties professionals. 
- Localització dels riscos: focus d'emissió, medi 
ambient i receptor. 
- Riscos per factors organitzatius: organització, 
torns. 
- Riscos per factors materials : ordre, neteja, 
lloc de treball, ventilació, soroll, vibracions, 
il·luminació. 
- Riscos per l'ús d'elements:eines manuals, 
manipulació d'objectes, elevació i transport, 
màquines. 

 
Identificació dels 
riscos derivats del 
maneig d'equips 
d’aplicació de 
biocides. 
 
Identificació dels 
riscos derivats de 
la manipulació dels 
productes biocides. 
 
Identificació dels 
diferents tipus 
d'equips de 
protecció individual 
(EPI) adequats a 
cada risc. 

Resolució 
de 
problemes 
 
Organitzaci
ó del treball 
 
Treball en 
equip 
 
Autonomia 
 
Responsabi
litat 
 
Comprensió 
organitzacio
nal 
 
Raonament 
conceptual 
 

15h 1 
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Taula FxC.- Formació per competències. Relació de l es competències amb capacitats formatives i conting uts 

Qualificació Codi: SM_2-026_2 Descripció: Operació d’estacions de tractament d’ai gües 

Unitat de competència Codi: UC_2-0075-11_2 Descripció : Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals  en el lloc de treball.  

Mòdul formatiu Codi: MF_2-0075-1111_2 Descripció: Seguretat i salut.  Durada: 50 hores 

Realitzacions 
professionals 

Capacitats formatives Continguts formatius Ponderació 

Codi Descripció Codi Descripció Fets Procediments Actituds Hores 

FxC 

- Riscos elèctrics: instal·lacions i equips 
elèctrics. 
- Riscos per incendis i explosions: tipus de foc, 
equips de detecció, alarma i extinció; 
agents extintors. 
Riscos per usos de substàncies: vies d'entrada i 
absorció; tipus de substàncies; efectes 
en l'organisme. 
Riscos per exposició a radiacions: ionitzants, no 
ionitzants. 
Riscos per sobreesforços: físics, mentals. 
 
Riscos específics i la seva prevenció.  
- Riscos derivats de la utilització de màquines i 
eines i la seva prevenció. 
- Riscos derivats de la utilització d’equips 
d’elevació i transport i la seva prevenció. 
- Riscos derivats de l’exposició a agents 
químics i la seva prevenció (extracció 
localitzada, ventilació general, etc.) 
- Riscos derivats de l’exposició a agents físics 
(sorolls, vibracions, calor, radiacions) i la 
seva prevenció. 
- Riscos derivats de l’exposició a agents 
biològics i la seva prevenció. 
- Riscos derivats del maneig de càrregues, de 
l’aplicació de forces i postures i la seva 
prevenció. 
 

RP2 Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció utilitzant els 

CF2 Aplicar les mesures de prevenció i 
protecció adequades als riscs derivats 
de l'activitat específica. 

Mesures preventives i de protecció.  
- Protecció col·lectiva : ventilació, pantalles, 
baranes, xarxes de protecció, etc. 

Transport i 
manipulació de 
matèries i equips, 

Resolució 
de 
problemes 

20h 2 
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Taula FxC.- Formació per competències. Relació de l es competències amb capacitats formatives i conting uts 

Qualificació Codi: SM_2-026_2 Descripció: Operació d’estacions de tractament d’ai gües 

Unitat de competència Codi: UC_2-0075-11_2 Descripció : Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals  en el lloc de treball.  

Mòdul formatiu Codi: MF_2-0075-1111_2 Descripció: Seguretat i salut.  Durada: 50 hores 

Realitzacions 
professionals 

Capacitats formatives Continguts formatius Ponderació 

Codi Descripció Codi Descripció Fets Procediments Actituds Hores 

FxC 

equips de protecció 
individual i col·lectiu, i 
comunicar les 
incidències per evitar 
els riscos associats al 
lloc de treball complint 
la normativa 
aplicable. 

- Equips protecció individual ( EPI): crani, cara i 
aparell visual, aparell auditiu, extremitats,vies 
respiratòries, etc. 
- Senyalització, etiquetatge i normes de 
seguretat. 
- Plans emergència i evacuació. 
- Primers auxilis. 

comprovant els 
plans de seguretat i 
higiene i la 
corresponent 
normativa vigent, 
per la seva 
correcta utilització i 
per la prevenció 
d’accidents. 
 
Ús dels diferents 
tipus d’equips de 
protecció individual 
(EPI) adequats a 
cada risc. 
 
Identificació de 
possibles 
situacions 
d’emergència  
 
Actuació  correcta 
enfront de 
situacions 
d’emergència 

 
Organitzaci
ó del treball 
 
Treball en 
equip 
 
Autonomia 
 
Responsabi
litat 
 
 
Comprensió  
organitzacio
nal 
 
Raonament 
conceptual 
 

RP3 Aplicar les tècniques 
de primers auxilis 
seguint els protocols 
d’actuació per tal 
d’evitar 
complicacions. 

CF3 Aplicar les tècniques de primers 
auxilis en el lloc de treball. 

Aplicacions de mesures preventives, de 
protecció i de tècniques de primers 
auxilis. 
Primers auxilis. Contingut de la farmaciola. 
Intoxicacions. Traumatismes. 
Congelacions o insolacions. Cremades. 

Operacions de 
separació, 
tractament i 
retirada de grans 
residus d’acord 
amb els plans de 
seguretat 

Resolució 
de 
problemes 
 
Organitzaci
ó del treball 
 

15h 3 
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Taula FxC.- Formació per competències. Relació de l es competències amb capacitats formatives i conting uts 

Qualificació Codi: SM_2-026_2 Descripció: Operació d’estacions de tractament d’ai gües 

Unitat de competència Codi: UC_2-0075-11_2 Descripció : Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals  en el lloc de treball.  

Mòdul formatiu Codi: MF_2-0075-1111_2 Descripció: Seguretat i salut.  Durada: 50 hores 

Realitzacions 
professionals 

Capacitats formatives Continguts formatius Ponderació 

Codi Descripció Codi Descripció Fets Procediments Actituds Hores 

FxC 

Cops. Ferides. Hemorràgies. Picades i 
mossegades. 

mediambiental. 
Intervenció de 
situacions 
d’emergència en 
un abocador. 
Operacions en 
plantes d’aigua. 
Intervenció en 
situacions 
d’emergència en 
una planta de 
tractament físic-
químic. 

Treball en 
equip 
 
Autonomia 
 
Responsabi
litat 
 
Comprensió 
organitzacio
nal 
 
Raonament 
conceptual 
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Annex 3. Taula de valoració d’evidències i full de registre del dictamen final 

Nom i cognoms de l’aspirant:   NIF:   Data:  
 
UC0075_2 / UC_2-0075-11_2:  Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc de treball.  

 
VALORACIÓ  

 0 1 2 3 4 

E
xp

      
RP1 

40% 

Valorar els riscos associats a l’activitat i condic ions ambientals de les instal·lacions, derivats 
dels procediments, equips, substàncies i energies, segons les normatives aplicables per adoptar 
les mesures preventives. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

      

CM1 Valorar els riscos associats a l’activitat i condicions ambientals de les instal·lacions i equips. 
     

CM2 Valorar els riscos associats als residus i a la utilització de substàncies i energies del seu tractament. E
vi

dè
nc

ie
s 

di
re

ct
es

 

     

 

E
xp

      
RP2 

40% 

Aplicar les mesures preventives i de protecció util itzant els equips de protecció in dividual i 
col·lectiu, i comunicar les incidències per evitar els riscos associats al lloc de treball complint la  
normativa aplicable. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

      

CM3 Aplicar les mesures preventives i de protecció relacionades amb les equips de protecció individual i 
col·lectiva. 

     

CM4 Aplicar les mesures preventives i de protecció relacionades amb el pla d’emergència i d’evacuació.      

CM5 Aplicar les mesures preventives i de protecció relacionades amb la senyalització i l’etiquetatge. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

di
re

ct
es
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VALORACIÓ  

 0 1 2 3 4 

E
xp

      
RP3 

20% 
Aplicar les tècniques de primers auxilis seguint el s protocols d’actuació per tal d’evitar 
complicacions. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

in
di

re
ct

es
 

F
or

      

CM6 Revisar i mantenir la farmaciola de primers auxilis.      

CM7 Actuar en cas d’intoxicació provocada per productes perillosos.      

CM8 Actuar en cas de contacte provocat per productes perillosos.      

CM9 Aplicar les tècniques de primers auxilis.      

CM10 Aplicar els protocols d’informació, comunicació i transport de primers auxilis. 

E
vi

dè
nc

ie
s 

di
re

ct
es
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36 

 
FULL DE VALORACIÓ DEL DICTAMEN FINAL 
 
EVIDÈNCIES INDIRECTES (dictamen documental) 

Aspirant amb experiència professional 

 Sí  No  

Aspirant amb formació 

 Sí  No  

Valoració de l’experiència  ..............     %       Valoració de la formació  .............   % 

 
Valoració conjunt de l’experiència i la formació   ………..  % 

 
 

Valoració del dictamen documental 

 Positiu  Negatiu  
 
 
EVIDÈNCIES DIRECTES (dictamen d’avaluació) 
 
 

Valoració de les evidències directes 

 Encaixen  No encaixen 
 
 

 
 

Valoració del dictamen final 

UC0075_2 / UC_2-0075-11_2  Demostrada  No demostrada 

 
 
 
 
 
 

 

Signatura de l’avaluador/a  
Nom:  
Núm. De registre d’habilitació:  

Observacions  
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Annex 4. Taula de justificació de la puntuació de l a formació 

Nom i cognoms de l’aspirant:   NIF:   Data:  
 
UC0075_2 / UC_2-0075-11_2:  Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc de treball.  

Realització 
professional 

 % Ajust del 
contingut 

(1) 

% Ajust durada  
(2) 

Puntuació 
inicial 

(3) 

Factor 
modificador 
Avaluació 

(4) 

Factor 
modificador 
Garantia de 

Qualitat 
(4) 

Factor 
modificador 
Antiguitat 

(5) 

Puntuació final 
Puntuació final 

arrodonida 

RP1         

RP2         

RP3         

 
Nota 1: Dada de la columna 3 de la Taula de valoració inicial de la formació no formal del Dossier d’Assessorament. 
Nota 2: Dada de la columna 6 de la Taula de valoració inicial de la formació no formal del Dossier d’Assessorament. 
Nota 3: Segons la correspondència a la taula “Taula de puntuació de la formació” d’aquesta Guia d’Evidències 
Nota 4:  1 o 0,8 
Nota 5:  (1-0,03 x Antiguitat) 
 
 
 
 
 

 

Signatura de l’avaluador/a  
Nom:  
Núm. De registre d’habilitació:  
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Annex 5. Document de control i exemple de preparaci ó d’entrevista professional  

Nom i cognoms de l’aspirant:   NIF:   Data:  
 
UC0075_2 / UC_2-0075-11_2:  Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc de treball.  

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Valorar els riscos 
associats a l’activitat i 
condicions ambientals 
de les instal·lacions i 
equips. 

IN1.1 Valora els riscos derivats 
dels equips de treball segons les 
normes de seguretat aplicables i 
adopta les mesures preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 , les següents preguntes: 
− Quins són els riscos més habituals en una bomba 

d’impulsió de líquids i les mesures preventives a 
aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en una cinta 
transportadora i les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en un cargol 
sense fi i les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en els ponts 
radials d’arrossegament de fangs i les mesures 
preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en un sistema de 
transmissió de moviment per pinyó i cadena i les 
mesures preventives a aplicar? 

− Identifica alguns equips de treball de la planta on es 
poden identificar els següents riscos de tipus 
mecànic: aplastament, cisallament, tall o 
seccionament, enganxada, atrapament, 
arrossegament, impacte, perforació, fracció o 
abrasió, projecció de sòlids o fluids. 

− Quins són els riscos més habituals en un agitador i 
les mesures preventives a aplicar? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Valorar els riscos 
associats a l’activitat i 
condicions ambientals 
de les instal·lacions i 
equips. 

IN1.1 Valora els riscos derivats 
dels equips de treball segons les 
normes de seguretat aplicables i 
adopta les mesures preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 , les següents preguntes: 
− Quins són els riscos més habituals en una tremuja i 

les mesures preventives a aplicar? 
− Quins requisits en quant a marcatge, declaració CE 

de conformitat i manual d’instruccions ha de complir 
una màquina? 

− Quins són els riscos més habituals en un pont grua i 
les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en un equip 
pneumàtic i les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en un equip 
hidràulic i les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals relacionats amb 
la circulació de vehicles per l’interior de la planta i les 
mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals relacionats amb 
l’elevació de càrregues i els transport de càrregues 
suspeses i les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals relacionats amb 
l’ús de les eines manuals? Quin és el motiu que 
acostuma a provocar la major part dels accidents en 
l’ús de les eines manuals? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Valorar els riscos 
associats a l’activitat i 
condicions ambientals 
de les instal·lacions i 
equips. 

IN1.1 Valora els riscos derivats 
dels equips de treball segons les 
normes de seguretat aplicables i 
adopta les mesures preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 , les següents preguntes: 
− Quines comprovacions s’han de fer en els equips 

auxiliars d’elevació de càrregues (eslingues, cables, 
cordes, cadenes, ganxos)? 

− Quins són els riscos més habituals en els 
muntacàrregues i les mesures preventives a aplicar? 

− Quines comprovacions s’han de fer en els equips 
auxiliars d’elevació de càrregues (eslingues, cables, 
cordes, cadenes, ganxos)? 

− Quins són els riscos més habituals en els 
muntacàrregues i les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en les 
plataformes elevadores de persones i les mesures 
preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals que presenten les 
escales de mà i quines són les mesures preventives 
bàsiques a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals derivats del 
maneig manual de càrregues i de l’aplicació de 
forces i quines són les mesures preventives 
bàsiques a aplicar? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Valorar els riscos 
associats a l’activitat i 
condicions ambientals 
de les instal·lacions i 
equips. 

IN1.1 Valora els riscos derivats 
dels equips de treball segons les 
normes de seguretat aplicables i 
adopta les mesures preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 2 , les següents preguntes: 
− Quins són els riscos més habituals del camió de 

recollida de residus sòlids urbans, en relació al 
desplaçament dels treballadors en l’estribera del 
camió, i les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals del camió de 
recollida de residus sòlids urbans, en relació a la 
circulació viària, conducció dels vehicles i la 
realització de treballs de nit, i les mesures 
preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals del camió de 
recollida de residus sòlids urbans, en relació a la 
realització al maneig dels contenidors (manual i 
càrrega i descàrrega amb grua o amb braços 
hidràulics i premsat de la brossa), i les mesures 
preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en les tasques de 
neteja viària, en relació amb l’ús del carro de neteja, 
les escombres i els recollidors, i les mesures 
preventives a aplicar? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Valorar els riscos 
associats a l’activitat i 
condicions ambientals 
de les instal·lacions i 
equips. 

IN1.1 Valora els riscos derivats 
dels equips de treball segons les 
normes de seguretat aplicables i 
adopta les mesures preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 2 , les següents preguntes: 
− Quins són els riscos més habituals en les tasques de 

neteja viària, en relació amb l’ús del camió cisterna i 
la mànega d’aigua a pressió, i les mesures 
preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en les tasques de 
buidatge de cabines-inodors químics, en relació a 
l’aspiració dels residus i l’ús del camió cisterna, i les 
mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en el maneig 
d’una ploma-grua d’un camió de recollida de 
contenidors de paper i vidre i les mesures 
preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals de la màquina 
escombradora i del seu ús i les mesures preventives 
a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals del tractor i de la 
màquina neteja platges i les mesures preventives a 
aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals relacionats amb 
els contenidors de residus sòlids urbans soterrats? 

− Quins requisits en quant a marcatge, declaració CE 
de conformitat i manual d’instruccions ha de complir 
una màquina? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Valorar els riscos 
associats a l’activitat i 
condicions ambientals 
de les instal·lacions i 
equips. 

IN1.1 Valora els riscos derivats 
dels equips de treball segons les 
normes de seguretat aplicables i 
adopta les mesures preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 2 , les següents preguntes: 
− Quins són els riscos més habituals en un equip 

pneumàtic i les mesures preventives a aplicar? 
− Quins són els riscos més habituals en un equip 

hidràulic i les mesures preventives a aplicar? 
− Quins són els riscos més habituals relacionats amb 

l’elevació de càrregues i els transport de càrregues 
suspeses i les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals relacionats amb 
l’ús de les eines manuals? Quin és el motiu que 
acostuma a provocar la major part dels accidents en 
l’ús de les eines manuals? 

− Quines comprovacions s’han de fer en els equips 
auxiliars d’elevació de càrregues (eslingues, cables, 
cordes, cadenes, ganxos)? 

− Quins són els riscos més habituals que presenten les 
escales de mà i quines són les mesures preventives 
bàsiques a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals derivats del 
maneig manual de càrregues i de l’aplicació de 
forces i quines són les mesures preventives 
bàsiques a aplicar? 

 

    



                                                         
 

 
44  

44 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Valorar els riscos 
associats a l’activitat i 
condicions ambientals 
de les instal·lacions i 
equips. 

IN1.1 Valora els riscos derivats 
dels equips de treball segons les 
normes de seguretat aplicables i 
adopta les mesures preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 3 , les següents preguntes: 
− Quins són els riscos més habituals en el treball amb 

pala carregadora i les mesures preventives a 
aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en les tasques de 
retirada dels tendals dels camions, com s’ha de fer 
aquesta retirada? Com no s’ha de fer la retirada? 

− Quins són els riscos més habituals de la pala 
voltejadora i quines són les mesures preventives a 
aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en la retirada 
manual de residus voluminosos i quines són les 
mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en una màquina 
trituradora de fracció vegetal i quines són les 
mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en una maquina 
barrejadora de fracció orgànica i fracció vegetal i 
quines són les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en els equips de 
garbell (tambors rotatius i teules densimètriques) i 
quines són les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en una màquina 
trencabosses i quines són les mesures preventives a 
aplicar? 

 

    



                                                         
 

 
45  

45 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Valorar els riscos 
associats a l’activitat i 
condicions ambientals 
de les instal·lacions i 
equips. 

IN1.1 Valora els riscos derivats 
dels equips de treball segons les 
normes de seguretat aplicables i 
adopta les mesures preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 3 , les següents preguntes: 
− Quins són els riscos més habituals en la manipulació 

de bosses de brossa tancades? Com s’ha d’obrir una 
bossa de brossa? Com no s’ha d’obrir una bossa de 
brossa? 

− Quins són els riscos més habituals en una cinta 
transportadora i les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en un cargol 
sense fi i les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en un sistema de 
transmissió de moviment per pinyó i cadena i les 
mesures preventives a aplicar? 

− Identifica alguns equips de treball de la planta on es 
poden identificar els següents riscos de tipus 
mecànic: aplastament, cisallament, tall o 
seccionament, enganxada, atrapament, 
arrossegament, impacte, perforació, fracció o 
abrasió, projecció de sòlids o fluids. 

− Quins són els riscos més habituals en una tremuja i 
les mesures preventives a aplicar? 

− Quins requisits en quant a marcatge, declaració CE 
de conformitat i manual d’instruccions ha de complir 
una màquina? 

− Quins són els riscos més habituals en un pont grua i 
les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en un equip 
pneumàtic i les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en un equip 
hidràulic i les mesures preventives a aplicar? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Valorar els riscos 
associats a l’activitat i 
condicions ambientals 
de les instal·lacions i 
equips. 

IN1.1 Valora els riscos derivats 
dels equips de treball segons les 
normes de seguretat aplicables i 
adopta les mesures preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 3 , les següents preguntes: 
− Quins són els riscos més habituals en les tasques de 

manteniment de les màquines i quines són les 
mesures preventives a aplicar? 

− Què és, per a que serveix i com es duu a terme la 
consignació d’una màquina? 

− Quins són els riscos més habituals en les tasques de 
desembús d’equips i quines són les mesures 
preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en una bomba 
d’impulsió de líquids i les mesures preventives a 
aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals relacionats amb 
la circulació de vehicles per l’interior de la planta i les 
mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals relacionats amb 
l’elevació de càrregues i els transport de càrregues 
suspeses i les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals relacionats amb 
l’ús de les eines manuals? Quin és el motiu que 
acostuma a provocar la major part dels accidents en 
l’ús de les eines manuals? 

− Quines comprovacions s’han de fer en els equips 
auxiliars d’elevació de càrregues (eslingues, cables, 
cordes, cadenes, ganxos)? 

− Quins són els riscos més habituals en els 
muntacàrregues i les mesures preventives a aplicar? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Valorar els riscos 
associats a l’activitat i 
condicions ambientals 
de les instal·lacions i 
equips. 

IN1.1 Valora els riscos derivats 
dels equips de treball segons les 
normes de seguretat aplicables i 
adopta les mesures preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 3 , les següents preguntes: 
− Quins són els riscos més habituals en les 

plataformes elevadores de persones i les mesures 
preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals que presenten les 
escales de mà i quines són les mesures preventives 
bàsiques a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals derivats del 
maneig manual de càrregues i de l’aplicació de 
forces i quines són les mesures preventives 
bàsiques a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals del camió de 
transport de residus, en relació a la circulació viària, 
conducció dels vehicles i la realització de treballs de 
nit, i les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en els carretons 
elevadors i quines són les mesures preventives 
bàsiques a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en els apilaments 
de bales compactades i quins són les mesures 
preventives bàsiques a aplicar? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Valorar els riscos 
associats a l’activitat i 
condicions ambientals 
de les instal·lacions i 
equips. 

IN1.1 Valora els riscos derivats 
dels equips de treball segons les 
normes de seguretat aplicables i 
adopta les mesures preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 4 , les següents preguntes: 
− Quins són els riscos més habituals d’un tractor i les 

mesures preventives a aplicar? 
− Quins són els riscos més habituals dels dipòsits 

d’una màquina polvoritzadora i les mesures 
preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en un sistema de 
transmissió de potència des d’un tractor a una 
màquina polvoritzadora i les mesures preventives a 
aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en els braços 
regulables d’una màquina polvoritzadora i les 
mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals dels ventiladors 
d’una màquina polvoritzadora i les mesures 
preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en una bomba 
d’impulsió de líquids i les mesures preventives a 
aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals del tractor i 
remolc (màquina polvoritzadora), en relació al 
desplaçament dels treballadors en ell, i les mesures 
preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals del tractor i 
remolc (màquina polvoritzadora), en relació a la 
circulació viària i conducció dels vehicles i les 
mesures preventives a aplicar? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Valorar els riscos 
associats a l’activitat i 
condicions ambientals 
de les instal·lacions i 
equips. 

IN1.1 Valora els riscos derivats 
dels equips de treball segons les 
normes de seguretat aplicables i 
adopta les mesures preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 4 , les següents preguntes: 
− Quins són els riscos més habituals en les tasques de 

neteja i manteniment dels equips i les mesures 
preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals d’una màquina 
termonebulitzadora i les mesures preventives a 
aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals d’una màquina 
empolvadora i les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals d’una pistola 
aplicadora de gel i les mesures preventives a 
aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals en un sistema de 
transmissió de moviment per pinyó i cadena i les 
mesures preventives a aplicar? 

− Identifica alguns equips de treball d’activitat on es 
poden identificar els següents riscos de tipus 
mecànic: aplastament, cisallament, tall o 
seccionament, enganxada, atrapament, 
arrossegament, impacte, perforació, fracció o 
abrasió, projecció de sòlids o fluids. 

− Quins requisits en quant a marcatge, declaració CE 
de conformitat i manual d’instruccions ha de complir 
una màquina? 

− Quins són els riscos més habituals en un equip 
pneumàtic i les mesures preventives a aplicar? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Valorar els riscos 
associats a l’activitat i 
condicions ambientals 
de les instal·lacions i 
equips. 

IN1.1 Valora els riscos derivats 
dels equips de treball segons les 
normes de seguretat aplicables i 
adopta les mesures preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 4 , les següents preguntes: 
− Quins són els riscos més habituals en un equip 

hidràulic i les mesures preventives a aplicar? 
− Quins són els riscos més habituals relacionats amb 

la circulació de vehicles per l’interior de l’activitat i les 
mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals relacionats amb 
l’elevació de càrregues i els transport de càrregues 
suspeses i les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals relacionats amb 
l’ús de les eines manuals? Quin és el motiu que 
acostuma a provocar la major part dels accidents en 
l’ús de les eines manuals? 

− Quines comprovacions s’han de fer en els equips 
auxiliars d’elevació de càrregues (eslingues, cables, 
cordes, cadenes, ganxos)? 

− Quins són els riscos més habituals que presenten les 
escales de mà i quines són les mesures preventives 
bàsiques a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals derivats del 
maneig manual de càrregues i de l’aplicació de 
forces i quines són les mesures preventives 
bàsiques a aplicar? 

− Què són les inspeccions periòdiques dels equips 
d’aplicació de productes fitosanitaris? 

 

    



                                                         
 

 
51  

51 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Valorar els riscos 
associats a l’activitat i 
condicions ambientals 
de les instal·lacions i 
equips. 

IN1.2 Valora els riscos derivats de 
les condicions ambientals del lloc 
de treball, complint normativa 
aplicable per a la implantació de 
mesures preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− En quines condicions es pot donar una situació de 

risc d’estrès tèrmic per calor i quines mesures 
preventives s’han d’aplicar per evitar-lo? 

− En quines condicions es pot donar una situació de 
risc d’estès tèrmic per fred i quines mesures 
preventives s’han d’aplicar per evitar-lo? 

− En quines condicions es pot donar una situació de 
risc per treballar amb excés d’humitat, en quines 
zones de treball (zones de la plata o tasques a 
desenvolupar) es pot donar aquesta situació i quines 
mesures preventives s’han d’aplicar? 

− Quines han de ser les adequades condicions de 
ventilació i climatització d’un lloc de treball? 

 

    



                                                         
 

 
52  

52 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Valorar els riscos 
associats a l’activitat i 
condicions ambientals 
de les instal·lacions i 
equips. 

IN1.3 Valora els riscos derivats de 
les instal·lacions en els llocs de 
treball, complint normativa 
aplicable per a la implantació de 
mesures preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Quins tipus d’activitats necessiten permisos 

especials de treball? 
− Quines són les mesures preventives que s’han 

d’aplicar en els treballs en espais confinats? 
− Quins espais confinats existeixen en les plantes o en 

les zones de treball descrites en l’escenari? 
− A partir de quina alçada mínima s’ha d’aplicar el 

permís especial de treballs en alçada? En què han 
de consistir les mesures preventives a aplicar? 

− Quan s’ha d’aplicar un permís de treball especial per 
aplicació de productes fitosanitaris i/o plaguicides? 
En què han de consistir les mesures preventives a 
aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals que es produeixin 
per la manca d’ordre i neteja en els llocs de treball i 
quines són les mesures preventives bàsiques d’ordre 
i neteja? 

− Quin són els riscos més habituals que presenten els 
terres i els desnivells dels llocs de treball i quines 
són les mesures preventives a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals que presenten els 
passadissos i les vies de circulació de persones i les 
vies de circulació dels vehicles i quines són les 
mesures preventives a aplicar? 

 

    



                                                         
 

 
53  

53 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Valorar els riscos 
associats a l’activitat i 
condicions ambientals 
de les instal·lacions i 
equips. 

IN1.3 Valora els riscos derivats de 
les instal·lacions en els llocs de 
treball, complint normativa 
aplicable per a la implantació de 
mesures preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Quines mesures de seguretat s’han d’adoptar en les 

portes per al pas de vehicles? 
− Quins són els riscos més habituals que presenten les 

escales fixes d’una instal·lació i quines són les 
mesures preventives bàsiques a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals que presenten les 
escales de servei d’una instal·lació i quines són les 
mesures preventives bàsiques a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals que presenten les 
plataformes de treball d’una instal·lació i quines són 
les mesures preventives bàsiques a aplicar? 

− Quins són els riscos més habituals que presenten les 
bastides i quines són les mesures preventives 
bàsiques a aplicar? 

− Quins són els riscos que provoca una mala 
il·luminació dels llocs de treball? Quines han de ser 
bàsicament les condicions d’il·luminació d’una zona 
d’oficines? Quines han de ser bàsicament les 
condicions d’il·luminació dels espais exteriors d’una 
planta (de tractament d’aigües residuals, de 
compostatge, de tractament de residus sòlids 
urbans, etc.? Quines han de ser bàsicament les 
condicions d’il·luminació de l’espai de magatzems? 
Com s’ha de gestionar la correcta il·luminació del 
l’espai de treball quan s’ha de fer una tasca de 
manteniment, de nit, en equips instal·lats als espais 
exteriors? 

 

    



                                                         
 

 
54  

54 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM1 
Valorar els riscos 
associats a l’activitat i 
condicions ambientals 
de les instal·lacions i 
equips. 

IN1.3 Valora els riscos derivats de 
les instal·lacions en els llocs de 
treball, complint normativa 
aplicable per a la implantació de 
mesures preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Quines són i en què consisteixen les cinc regles d’or 

per a treballar en instal·lacions elèctriques? 
− En què consisteix el sistema de protecció contra 

contactes elèctrics indirectes per doble aïllament, 
com s’identifica i en quins equips acostuma a 
utilitzar-se? 

− En què consisteix el sistema de protecció contra 
contactes elèctrics indirectes per separació de 
circuits, com s’identifica i en quin tipus 
d’emplaçaments acostuma a utilitzar-se? 

− En què consisteix el sistema de protecció contra 
contactes elèctrics directes i indirectes per utilització 
de baixa tensió de seguretat, en quin tipus 
d’emplaçaments acostuma a utilitzar-se i quin és el 
valor de tensió per a emplaçaments humits o 
mullats? 

− En què consisteix el sistema de protecció contra 
contactes elèctrics indirectes per utilització 
d’interruptors diferencials i on acostuma a utilitzar-
se? 

− Què és el grau de protecció IP d’un equip elèctric? 
Quin grau de protecció han de tenir els equips 
elèctrics instal·lats en les zones humides d’una 
planta? 

− Quines zones de la planta presenten risc d’incendi 
i/o d’explosió? 

− Quines mesures de protecció contra les explosions 
tenen els compressors d’aire? 

 

    



                                                         
 

 
55  

55 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM2 
Valorar els riscos 
associats als residus i a 
la utilització de 
substàncies i energies 
del seu tractament. 

IN2.1 Valora els riscos associats 
als residus obtinguts de l’activitat, 
segons ordre de treball, complint 
normativa aplicable i procedint a la 
implantació de mesures 
preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 , les següents preguntes: 
− Quins són els riscos que presenten els residus sòlids 

més grans i mitjans (ampolles, troncs, plàstics, 
papers, fulles, branques, animals morts, etc.) que 
s’eliminen en la zona de pretractament? Com es 
manipulen aquests residus per evitar o reduir els 
riscos? Com s’ha de fer la manipulació en cas que la 
manipulació mecànica s’hagi de complementar amb 
alguna manipulació manual? 

− Quins són els riscos que presenten les arenes, els 
fangs, olis, greixos, etc. de la zona de decantació 
primària? Quins riscos hi ha associats a la seva 
retirada? 

− Quins són els riscos per contacte amb les aigües 
residuals, fangs o per l’ús d’objectes contaminats? 

− Quina és la principal via d’infecció pels treballadors 
de les depuradores? Quines mesures preventives 
s’han d’adoptar en relació al fumar i al menjar? 

 

    



                                                         
 

 
56  

56 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM2 
Valorar els riscos 
associats als residus i a 
la utilització de 
substàncies i energies 
del seu tractament. 

IN2.1 Valora els riscos associats 
als residus obtinguts de l’activitat, 
segons ordre de treball, complint 
normativa aplicable i procedint a la 
implantació de mesures 
preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 , les següents preguntes: 
− Quina és la principal via d’infecció per l’exposició a 

l’aire ambient o als aerosols generats en les 
operacions de depuració? Quines són les mesures 
preventives a adoptar? 

− Quins són els riscos que presenten els residus 
gasosos que es generen en les condicions 
anaeròbiques (metà i àcid sulfhídric)? Quines són les 
mesures preventives que cal aplicar per treballar-hi? 

− Quina és la via d’entrada principal dels virus i dels 
bacteris en l’organisme dels operadores de plantes 
depuradores? Quines precaucions cal adoptar si els 
operadors tenen algun tipus de ferida? 

− Segons la normativa vigent, a quin grup de 
classificació pertanyen la major part d’agents 
biològics presents en una planta depuradora? 

 

    



                                                         
 

 
57  

57 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM2 
Valorar els riscos 
associats als residus i a 
la utilització de 
substàncies i energies 
del seu tractament. 

IN2.1 Valora els riscos associats 
als residus obtinguts de l’activitat, 
segons ordre de treball, complint 
normativa aplicable i procedint a la 
implantació de mesures 
preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 2 , les següents preguntes: 
− Quins són els riscos que presenten els residus sòlids 

urbans (envasos, paper, vidre, rebuig i residus 
orgànics)? Com es manipulen aquests residus per 
evitar o reduir els riscos? Com s’ha de fer la 
manipulació en cas que la manipulació mecànica 
s’hagi de complementar amb alguna manipulació 
manual? 

− Quina és la principal via d’infecció pels treballadors 
de recollida de residus sòlids urbans? Quines 
mesures preventives s’han d’adoptar en relació al 
fumar i al menjar? 

− Quina és la principal via d’infecció per l’exposició als 
aerosols generats en les operacions de neteja de 
vehicles i/o contenidors de recollida de residus sòlids 
urbans? Quines són les mesures preventives a 
adoptar? 

− Quina és la via d’entrada principal dels virus i dels 
bacteris en l’organisme dels treballadors de recollida 
de residus sòlids urbans? Quines precaucions cal 
adoptar si els operadors tenen algun tipus de ferida? 

 

    



                                                         
 

 
58  

58 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM2 
Valorar els riscos 
associats als residus i a 
la utilització de 
substàncies i energies 
del seu tractament. 

IN2.1 Valora els riscos associats 
als residus obtinguts de l’activitat, 
segons ordre de treball, complint 
normativa aplicable i procedint a la 
implantació de mesures 
preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 2 , les següents preguntes: 
− Segons la normativa vigent, a quin grup de 

classificació pertanyen la major part d’agents 
biològics presents en cabina-inodor químics? 

− Quines actuacions preventives s’han de dur a terme 
en relació a la pols que es genera en la conducció 
de la màquina escombradora o en la conducció de 
vehicles pels terrenys dels abocadors? 

− Quines actuacions preventives s’han de dur a terme 
en relació a la recollida manual de residus de la 
sorra de les platges? 

− Quins són els riscos per contacte amb les aigües 
residuals i/o per l’ús d’objectes contaminats en la 
neteja del clavegueram? Quin altre tipus de riscos hi 
ha en aquestes tasques en relació al tipus d’espai on 
es realitzen i quines mesures preventives s’han 
d’aplicar? 

 

    



                                                         
 

 
59  

59 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM2 
Valorar els riscos 
associats als residus i a 
la utilització de 
substàncies i energies 
del seu tractament. 

IN2.1 Valora els riscos associats 
als residus obtinguts de l’activitat, 
segons ordre de treball, complint 
normativa aplicable i procedint a la 
implantació de mesures 
preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 3 , les següents preguntes: 
− Quins són els riscos que presenten els residus sòlids 

(voluminosos, envasos, bosses de brossa tancades, 
contingut dels envasos) que s’han d’eliminar 
manualment? Com es manipulen aquests residus 
per evitar o reduir els riscos? 

− Quins són els riscos per contacte amb les aigües 
residuals, fangs o per l’ús d’objectes contaminats? 

− Quina és la principal via d’infecció pels treballadors 
de plantes de compostatge? Quines mesures 
preventives s’han d’adoptar en relació al fumar i al 
menjar? 

− Quina és la principal via d’infecció per l’exposició a 
l’aire ambient o als aerosols generats en les 
operacions de tractament de residus? Quines són les 
mesures preventives a adoptar? 

− Quins són els riscos que presenten els residus 
gasosos que es generen en les condicions 
anaeròbiques (metà i àcid sulfhídric)? Quines són les 
mesures preventives que cal aplicar per treballar-hi? 

− Què és la síndrome tòxica de la pols orgànica? 
− Quins efectes poden tenir els fongs que es generen 

en l’activitat sobre l’organisme? 

 

    



                                                         
 

 
60  

60 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM2 
Valorar els riscos 
associats als residus i a 
la utilització de 
substàncies i energies 
del seu tractament. 

IN2.1 Valora els riscos associats 
als residus obtinguts de l’activitat, 
segons ordre de treball, complint 
normativa aplicable i procedint a la 
implantació de mesures 
preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 3 , les següents preguntes: 
− Quina és la via d’entrada principal dels virus i dels 

bacteris en l’organisme dels operadores de plantes 
de compostatge? Quines precaucions cal adoptar si 
els operadors tenen algun tipus de ferida? 

− Segons la normativa vigent, a quin grup de 
classificació pertanyen la major part d’agents 
biològics presents en una planta de compostatge? 

− Quina és la principal via d’infecció per l’exposició als 
aerosols generats en les operacions de neteja de 
vehicles i/o instal·lacions de la planta de 
compostatge o de selecció d’envasos? Quines són 
les mesures preventives a adoptar? 

− Quines actuacions preventives s’han de dur a terme 
en relació a la pols que es genera en el volteig del 
compost? 

− Quines mesures s’han aplicar en les cabines de 
vehicles que treballen en l’interior de la planta de 
compostatge en relació a la pols? 

 

    



                                                         
 

 
61  

61 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM2 
Valorar els riscos 
associats als residus i a 
la utilització de 
substàncies i energies 
del seu tractament. 

IN2.1 Valora els riscos associats 
als residus obtinguts de l’activitat, 
segons ordre de treball, complint 
normativa aplicable i procedint a la 
implantació de mesures 
preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 4 , les següents preguntes: 
− Quins són els riscos que presenten els envasos dels 

productes fitosanitaris i plaguicides? Com s’han de 
netejar aquests envasos abans de portar-los al punt 
de recollida? Què s’ha de fer amb els residus 
generats en la neteja dels envasos? 

− Quins són els riscos per contacte amb els productes 
fitosanitaris i plaguicides o per l’ús d’objectes 
contaminats? 

− Quina és la principal via d’infecció pels treballadors 
d’aplicació de biocides? Quines mesures preventives 
s’han d’adoptar en relació al fumar i al menjar? 

− Quina és la principal via d’infecció per l’exposició a 
l’aire ambient o als aerosols generats en les 
operacions d’aplicació de biocides? Quines són les 
mesures preventives a adoptar? 

− Quines mesures s’han aplicar en les cabines de 
vehicles que apliquen productes biocides? 

 

    



                                                         
 

 
62  

62 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM2 
Valorar els riscos 
associats als residus i a 
la utilització de 
substàncies i energies 
del seu tractament. 

IN2.2 Valora els riscos derivats de 
l’ús de substàncies i energies en el 
tractament dels residus, complint 
normativa aplicable per a la 
implantació de mesures 
preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 , les següents preguntes: 
− On es pot obtenir la informació corresponent als 

riscos, les mesures a aplicar, les condicions 
d’emmagatzematge, els condicions de protecció 
contra incendis, etc. dels productes químics? 

− Quines condicions generals han de complir els 
envasos i les etiquetes dels productes químics? 

− Quins són els riscos associats a l’emmagatzematge, 
manipulació i ús de l’hipoclorit sòdic i quines 
mesures preventives s’han d’aplicar?  

− Quins són els riscos associats a l’emmagatzematge, 
manipulació i ús de l’ozó i quines mesures 
preventives s’han d’aplicar? 

− Quins són els riscos associats a l’emmagatzematge, 
manipulació i ús de l’àcid sulfúric, la cal i la sosa 
càustica i quines mesures preventives s’han 
d’aplicar? 

− Quins són els riscos associats a l’emmagatzematge, 
manipulació i ús del peròxid d’hidrogen i quines 
mesures preventives s’han d’aplicar? 

− Quins són els riscos associats a l’ús de radiacions 
ultraviolades i quines mesures preventives s’han 
d’aplicar? 

− Quins són els riscos dels contaminants físics 
associats al funcionament dels compressors, motors, 
bufadors, bombes, etc. Quines són les mesures 
preventives que cal aplicar per treballar-hi? 

 

    



                                                         
 

 
63  

63 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM2 
Valorar els riscos 
associats als residus i a 
la utilització de 
substàncies i energies 
del seu tractament. 

IN2.2 Valora els riscos derivats de 
l’ús de substàncies i energies en el 
tractament dels residus, complint 
normativa aplicable per a la 
implantació de mesures 
preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 , les següents preguntes: 
− Quins són els riscos dels contaminants físics 

associats a les tasques de manteniment en que 
intervenen processos de soldadura? 

− Quins són els riscos més habituals que poden 
presentar els polielectròlits? Com s’obté informació 
sobre ells? 

− Quins són els riscos i les són les condicions 
bàsiques de seguretat que ha de complir un 
magatzem de substàncies inflamables en recipients 
mòbils? 

− Quins són els riscos i les condicions bàsiques de 
seguretat que ha de complir un magatzem de 
substàncies inflamables en recipients fixos? 

− Quins són els riscos i les condicions bàsiques de 
seguretat que ha de complir un magatzem de clor i 
gasos liquats tòxics en general? 

− Quins són els riscos i les condicions bàsiques de 
seguretat que s’han d’adoptar en el transvasament 
de substàncies perilloses? 

− Quins són els riscos i les condicions bàsiques de 
seguretat que ha de complir un magatzem 
d’ampolles de gasos comprimits, liquats i dissolts a 
pressió? 

− Quins són els riscos i les condicions bàsiques de 
seguretat que ha de complir un magatzem de líquids 
corrosius? 

 

    



                                                         
 

 
64  

64 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM2 
Valorar els riscos 
associats als residus i a 
la utilització de 
substàncies i energies 
del seu tractament. 

IN2.2 Valora els riscos derivats de 
l’ús de substàncies i energies en el 
tractament dels residus, complint 
normativa aplicable per a la 
implantació de mesures 
preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 2 , les següents preguntes: 
− On es pot obtenir la informació corresponent als 

riscos, les mesures a aplicar, les condicions 
d’emmagatzematge, els condicions de protecció 
contra incendis, etc. dels productes químics? 

− Quines condicions generals han de complir els 
envasos i les etiquetes dels productes químics? 

− Quins són els riscos dels contaminants físics 
associats al funcionament dels compressors, motors, 
bufadors, bombes d’aigua, etc. Quines són les 
mesures preventives que cal aplicar per treballar-hi? 

− Quins són els riscos dels contaminants físics 
associats a les tasques de manteniment en que 
intervenen processos de soldadura? 

− Quins són els riscos i les són les condicions 
bàsiques de seguretat que ha de complir un 
magatzem de substàncies inflamables en recipients 
mòbils? 

− Quins són els riscos i les condicions bàsiques de 
seguretat que ha de complir un magatzem de 
substàncies inflamables en recipients fixos? 

− Quins són els riscos i les condicions bàsiques de 
seguretat que s’han d’adoptar en el transvasament 
de substàncies perilloses? 

 

    



                                                         
 

 
65  

65 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM2 
Valorar els riscos 
associats als residus i a 
la utilització de 
substàncies i energies 
del seu tractament. 

IN2.2 Valora els riscos derivats de 
l’ús de substàncies i energies en el 
tractament dels residus, complint 
normativa aplicable per a la 
implantació de mesures 
preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 3 , les següents preguntes: 
− On es pot obtenir la informació corresponent als 

riscos, les mesures a aplicar, les condicions 
d’emmagatzematge, els condicions de protecció 
contra incendis, etc. dels productes químics? 

− Quines condicions generals han de complir els 
envasos i les etiquetes dels productes químics? 

− Quin són els riscos dels contaminants físics 
associats al funcionament dels compressors, motors, 
bufadors, bombes d’aigua, trituradores, tremuges, 
etc. Quines són les mesures preventives que cal 
aplicar per treballar-hi? 

− Quins són els riscos dels contaminants físics 
associats a les tasques de manteniment en que 
intervenen processos de soldadura? 

− Quins són els riscos i les són les condicions 
bàsiques de seguretat que ha de complir un 
magatzem de substàncies inflamables en recipients 
mòbils? 

− Quins són els riscos i les condicions bàsiques de 
seguretat que ha de complir un magatzem de 
substàncies inflamables en recipients fixos? 

− Quins són els riscos i les condicions bàsiques de 
seguretat que s’han d’adoptar en el transvasament 
de substàncies perilloses? 

 

    



                                                         
 

 
66  

66 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM2 
Valorar els riscos 
associats als residus i a 
la utilització de 
substàncies i energies 
del seu tractament. 

IN2.2 Valora els riscos derivats de 
l’ús de substàncies i energies en el 
tractament dels residus, complint 
normativa aplicable per a la 
implantació de mesures 
preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 4 , les següents preguntes: 
− On es pot obtenir la informació corresponent als 

riscos, les mesures a aplicar, les condicions 
d’emmagatzematge, els condicions de protecció 
contra incendis, etc. dels productes químics? 

− Quines condicions generals han de complir els 
envasos i les etiquetes dels productes químics? 

− Quin és el procediment que s’ha de seguir en un 
tractament plaguicida en relació a les dades 
administratives, l’ús autoritzat, les instruccions i els 
terminis de seguretat, la senyalització de l’espai etc.? 

− Quins són els riscos associats a l’emmagatzematge, 
manipulació i ús de productes biocides i quines 
mesures preventives s’han d’aplicar?  

− Quins són els riscos associats a la preparació de la 
barreja dels productes biocides i quines mesures 
preventives s’han d’aplicar? 

− Quins són els riscos associats a l’aplicació de 
biocides en espais tancat i quines mesures 
preventives s’han d’aplicar? 

− Quins són els riscos associats a la realització de 
treballs en una zona tractada amb biocides? Quines 
mesures s’han d’aplicar abans de la reentrada? 

− Quina diferència hi ha entre aplicar els productes 
fitosanitaris en una explotació agrària i aplicar-los en 
una zona urbana (jardins, parcs d’esports, patis 
escolars, etc.) 

 

    



                                                         
 

 
67  

67 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM2 
Valorar els riscos 
associats als residus i a 
la utilització de 
substàncies i energies 
del seu tractament. 

IN2.2 Valora els riscos derivats de 
l’ús de substàncies i energies en el 
tractament dels residus, complint 
normativa aplicable per a la 
implantació de mesures 
preventives. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 4 , les següents preguntes: 
− Quins són els riscos dels contaminants físics 

associats al funcionament de les màquines 
polvoritzadores, compressors, motors, bufadors, 
bombes, etc. Quines són les mesures preventives 
que cal aplicar per treballar-hi? 

− Quins són els riscos dels contaminants físics 
associats a les tasques de manteniment en que 
intervenen processos de soldadura? 

− Quins són els riscos i les són les condicions 
bàsiques de seguretat que ha de complir un 
magatzem de substàncies inflamables en recipients 
mòbils? 

− Quins són els riscos i les condicions bàsiques de 
seguretat que ha de complir un magatzem de 
substàncies inflamables en recipients fixos? 

− Quins són els riscos i les condicions bàsiques de 
seguretat que ha de complir un magatzem productes 
tòxics en general? 

− Quins són els riscos i les condicions bàsiques de 
seguretat que s’han d’adoptar en el transvasament 
de substàncies perilloses? 

− Quins són els riscos i les condicions bàsiques de 
seguretat que ha de complir un magatzem de líquids 
corrosius? 

 

    



                                                         
 

 
68  

68 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM3 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb les equips de 
protecció individual i 
col·lectiva. 

IN3.1 Comprova l’operativitat dels 
equips de protecció individual per a 
ser utilitzats en funció del risc a 
prevenir. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Quins requisits en quant a marcatge, declaració CE 

de conformitat i manual d’instruccions ha de complir 
un EPI? 

− On s’ha de trobar la informació relativa als EPI sobre 
el seu emmagatzematge, us, neteja, manteniment, 
desinfecció, accessoris, recanvis, classes de 
protecció, termini de caducitat, explicació de les 
marques, etc.? 

− Què són els EPI classe 1, classe 2 i classe 3? 
− Quin EPI s’ha d’utilitzar per a protegir el cap d’un 

treballador contra els impactes, les projeccions de 
partícules o la caiguda d’objectes i en quines 
condicions d’ús s’ha de trobar en tot moment? 

− Quin EPI s’ha d’utilitzar per a protegir el cap d’un 
treballador contra els efectes del sol i de les 
temperatures elevades? 

− Quina diferència hi ha entre un casc de seguretat, un 
casc contra cops, un casc d’altes prestacions i un 
casc elèctricament aïllant? 

− En un filtre respiratori contra partícules i aerosols, 
què significa la classificació P1, P2 o P3? 

− En un filtre respiratori contra gasos i vapors, què 
significa la classe 1, 2 o 3? 

 

    



                                                         
 

 
69  

69 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM3 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb les equips de 
protecció individual i 
col·lectiva. 

IN3.1 Comprova l’operativitat dels 
equips de protecció individual per a 
ser utilitzats en funció del risc a 
prevenir. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− En un filtre respiratori contra gasos i vapors, què 

indiquen les sigles i els colors A-marró, B-gris, E-
groc, K-verd, P-blanc? 

− En un filtre respiratori contra gasos i vapors, què 
indiquen les sigles i els colors SX-Violeta? Quines 
altres informacions addicionals són necessàries per 
al seu ús? 

− Per a què serveis un filtre respiratori amb la següent 
codificació A2B2E2K2P3? 

− Quina diferència hi ha entre una màscara complerta, 
una mascareta i un broquet? 

− Què signifiquen les sigles NR en una mascareta 
autofiltrant? 

− Què signifiquen les sigles R en una mascareta 
autofiltrant? 

− Quina diferència hi ha entre els equips respiratòries 
aïllants d’aire fresc, d’aire comprimit i autònoms? 

− Quina informació porten marcada en l’ocular les 
ulleres de protecció, les pantalles facials i els 
protectors oculars i facials per a soldadura en relació 
a la classe de protecció del filtre i a la resistència 
mecànica? 

− Quina informació porten marcada en la muntura les 
ulleres de protecció i les pantalles facials i els 
protectors oculars i facials per a soldadura en relació 
al camp d’ús (aplicacions) i a la resistència 
mecànica? 

 

 

    



                                                         
 

 
70  

70 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM3 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb les equips de 
protecció individual i 
col·lectiva. 

IN3.1 Comprova l’operativitat dels 
equips de protecció individual per a 
ser utilitzats en funció del risc a 
prevenir. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Quins paràmetres són necessaris per seleccionar 

unes ulleres de protecció contra radiació làser? 
− Què és la roba de protecció contra agents químics i 

que significa la classificació Tipus 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 
protecció parcial? 

− Què és la roba de protecció contra agents biològics i 
que significa la classificació Tipus 1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 
5-B, 6-B o protecció parcial? 

− Com és el pictograma d’uns guants que indica 
protecció contra agents químics? 

− Com és el pictograma d’uns guants que indica 
protecció contra agents biològics? 

− Com és el pictograma d’uns guants que indica 
protecció contra riscos mecànics? 

− Quins són els diferents riscos mecànics que poden 
ser protegits per guants de protecció? 

− Contra quins tipus de riscos ha de protegir un guant 
de soldadura? 

− Contra quins tipus de riscos protegeixen els guants 
tèrmics i la roba de protecció contra el calor i les 
flames en funció de la seva classificació? Quin 
pictograma ho representa? 

− Quin tipus de roba de protecció han de portar els 
treballadors que desenvolupen les seves tasques de 
nit i en la via pública? 

 

    



                                                         
 

 
71  

71 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM3 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb les equips de 
protecció individual i 
col·lectiva. 

IN3.1 Comprova l’operativitat dels 
equips de protecció individual per a 
ser utilitzats en funció del risc a 
prevenir. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Quin és el conjunt de roba de protecció i d’equips de 

protecció individual que s’ha d’utilitzar en unes 
tasques de soldadura? 

− Quina diferència hi ha entre el calçat de seguretat 
(SB) el calçat de protecció (SP) i el calçat de treball 
(OB)? Quins d’ells incorporen puntera de protecció? 

− Quines característiques addicionals pot tenir el calçat 
de protecció individual en relació a la penetració 
d’aigua, protecció d’altres parts del peu, conducció 
de l’electricitat i aïllament del fred i de la calor? 

− Quines característiques addicionals pot tenir el calçat 
de protecció en relació a la protecció dels dits i de la 
sola? 

− Què són els dispositius d’ancoratge per a connectar 
els equips de protecció individual contra caigudes 
d’alçada i quins tipus hi ha (classe A1, A2, B, C, D, 
E)? 

− Descriu els diferents elements que han de conformar 
una línia de vida mixta i les seva funció (ancoratge 
d’extrem, tensor, terminal premsat, cable, ancoratges 
intermedis, terminal amb guarda-cab i ancoratge 
d’extrem amb absorbidor)? 

 

    



                                                         
 

 
72  

72 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM3 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb les equips de 
protecció individual i 
col·lectiva. 

IN3.1 Comprova l’operativitat dels 
equips de protecció individual per a 
ser utilitzats en funció del risc a 
prevenir. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Què són els sistemes anticaigudes dels equips de 

protecció individual contra caigudes d’alçada i per a 
que serveix cadascun (arnés anticaiguda, dispositius 
anticaiguda, absorbidors d’energia i elements 
connectors? 

− Què són les orelleres, els taps de protecció contra el 
soroll? Quines característiques i aplicacions tenen? 
Quins poden ser utilitzats per diferents operaris i 
quins són d’ús individual? 

− Quina informació s’ha de conèixer sobre el soroll del 
lloc de treball i sobre l’atenuació proporcionada per 
un protector auditiu per poder-lo seleccionar? A quin 
nivell ha de reduir el soroll el protector auditiu? 

− Quines característiques ha de tenir un protector 
auditiu en relació a la percepció de les converses, 
dels senyals de perill o dels sons i senyals 
necessaris per a l’exercici correcte de l’activitat? 

 

    



                                                         
 

 
73  

73 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM3 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb les equips de 
protecció individual i 
col·lectiva. 

IN3.2 Revisa els equips de 
protecció col·lectiva segons el 
protocol establert. 
IN3.3 Efectua la comunicació 
d’incidències en l’aplicació de les 
mesures preventives i de protecció. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− En quins casos s’ha d’utilitzar un sistema de 

ventilació general en un espai de treball? Quins 
elements formen el sistema? Quines característiques 
generals han de complir? Posa en exemple 
d’aplicació. 

− En quins casos s’ha d’utilitzar un sistema d’extracció 
localitzada de contaminants? Quines elements 
formen el sistema? Quines característiques generals 
ha de complir? Posa un exemple d’aplicació. 

− Quines comprovacions s’han de realitzar en un 
resguard fix d’una màquina o equips de treball? 
Posa un exemple d’aplicació. 

− Quines comprovacions s’han de realitzar en un 
resguard mòbil regulable? Posa un exemple 
d’aplicació. 

− Quines comprovacions s’han de realitzar en un 
resguard mòbil autoregulable? Posa un exemple 
d’aplicació. 

− Quines comprovacions s’han de realitzar en un 
resguard mòbil amb enclavament? Posa un exemple 
d’aplicació. 

− Quines comprovacions s’han de realitzar en un 
resguard mòbil amb enclavament i bloqueig? Posa 
un exemple d’aplicació. 

 

    



                                                         
 

 
74  

74 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM3 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb les equips de 
protecció individual i 
col·lectiva. 

IN3.2 Revisa els equips de 
protecció col·lectiva segons el 
protocol establert. 
IN3.3 Efectua la comunicació 
d’incidències en l’aplicació de les 
mesures preventives i de protecció. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Com es comprova el correcte funcionament d’un 

dispositiu d’enclavament d’un resguard mòbil? 
− Quin dispositiu sensible s’acostuma a utilitzar com a 

element de protecció sensible al voltant d’una cinta 
transportadora? 

− Quin dispositiu sensible s’acostuma a utilitzar com a 
element de protecció contra el tancament perillós 
d’una porta de vehicles automàtica? 

− Quines comprovacions s’han de realitzar en un 
comandament sensitiu? Posa un exemple 
d’aplicació? 

− Quines comprovacions s’han de realitzar en un 
comandament a dues mans? Posa un exemple 
d’aplicació? 

− Quines comprovacions s’han de realitzar en una 
catifa sensible? Posa un exemple d’aplicació? 

− Quines comprovacions s’han de realitzar en una 
barrera fotoelèctrica? Posa un exemple d’aplicació? 

− Quines comprovacions s’han de realitzar en un 
sistema d’extracció localitzada per a fums de 
soldadura? 

− Quines comprovacions s’han de realitzar en les 
baranes fixes de protecció contra caigudes d’alçada? 

− Quin és el procediment a seguir per comunicar les 
incidències detectades en l’aplicació de les mesures 
preventives i de protecció? 

 

    



                                                         
 

 
75  

75 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM4 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb el pla d’emergència 
i d’evacuació. 

IN4.1 Revisa el pla d’emergència i 
evacuació de les instal·lacions. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Quins són els tipus d’emergència que es poden 

produir en relació al tipus d’activitat i en quines 
zones o en quines tasques poden ser més 
habituals? 

− Quins són els tipus d’emergència que es poden 
produir en relació a l’emmagatzematge de productes 
típics de l’activitat? 

− Quin és el tipus de resposta que generalment s’ha 
de donar a una emergència que es produeix en 
l’interior de les instal·lacions de l’empresa, per 
exemple un incendi o una fuita de productes tòxics 
de genera una atmosfera perillosa? 

− Quin és el tipus de resposta que generalment s’ha 
de donar a una emergència que es produeix en 
l’exterior de les instal·lacions de l’empresa, per 
exemple la presència d’un núvol tòxic, un incendi en 
unes instal·lacions properes, un accident de trànsit 
d’un vehicle de transport de mercaderies perilloses 
en una via de circulació propera? 

 

    



                                                         
 

 
76  

76 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM4 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb el pla d’emergència 
i d’evacuació. 

IN4.1 Revisa el pla d’emergència i 
evacuació de les instal·lacions. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Quina actuació ha de dur a terme la persona que 

detecta l’emergència? Com es fa difusió d’aquesta 
informació? 

− Quines equips formen part de l’organigrama d’un pla 
d’emergència? Quina és la seva organització bàsica i 
les seves funcions? Quina formació i quin 
ensinistrament han de tenir? 

− Amb quina periodicitat convé revisar un pla 
d’emergència i evacuació? 

− Què és un simulacre i per a què serveix? Amb quina 
periodicitat s’han de realitzar els simulacres? Qui hi 
ha de participar? Quina preparació prèvia s’ha de 
fer? Quines actuacions s’han de fer posteriors a un 
simulacre? 

 

    



                                                         
 

 
77  

77 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM4 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb el pla d’emergència 
i d’evacuació. 

IN4.2 Identifica les sortides 
d’emergència i els mitjans a 
utilitzar en cas d’emergència. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− A l’hora d’evacuar un espai, com s’identifiquen les 

sortides i les sortides d’emergència? 
− En funció de quins aspectes un espai pot tenir 

només una sortida d’emergència o n’ha de tenir més 
d’una? 

− Com es senyalitzen el recorreguts d’evacuació? 
− Per a que serveix l’enllumenat d’emergència? 
− On ha d’estar situat l’enllumenat d’emergència? 
− En quin sentit han d’obrir les portes d’evacuació i 

perquè? 
− Quin dispositiu d’obertura han de tenir les portes 

d’evacuació? 
− Les portes d’evacuació poden estar tancades amb 

clau o amb una cadena i un cadenat? 
− Com es sap quina és la sortida d’emergència que té 

assignada cada zona d’un edifici o una instal·lació? 
− Què són els recorreguts d’evacuació assignats i els 

recorreguts d’evacuació alternatius? 
− Què s’ha de fer si no es pot utilitzar una recorregut 

d’evacuació i no hi ha recorregut alternatiu? 
− Quan no s’ha d’utilitzar una escala per a l’evacuació 

a través de la mateixa? 
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78 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM4 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb el pla d’emergència 
i d’evacuació. 

IN4.2 Identifica les sortides 
d’emergència i els mitjans a 
utilitzar en cas d’emergència. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Es poden utilitzar els ascensors en cas d’una 

evacuació? 
− Per quin costat s’ha de baixar per una escala en el 

moment d’una evacuació i perquè? 
− En cas d’evacuació, que s’ha de fer amb les 

persones amb mobilitat reduïda o amb cadires de 
rodes? 

− Què és una escala oberta? Quins aspectes cal 
considerar en cas d’evacuació a través d’ella? 

− Què és una escala protegida? Quins aspectes cal 
considerar en cas d’evacuació a través d’ella? 

− Què és una escala d’emergència exterior? Quins 
aspectes cal considerar en cas d’evacuació a través 
d’ella? 

− En cas d’evacuació, que cal fer amb les portes i les 
finestres dels espais? 

− Què és una porta tallafoc? Per a què serveix? 
− Què és una porta tallafoc subjectada amb 

electroimants? Per a què serveix? Pot estat oberta? 
Què provoca el seu tancament? 

− Després de l’evacuació, on s’ha d’anar i per a què? 
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79 

G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM4 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb el pla d’emergència 
i d’evacuació. 

IN4.3 Verifica la ubicació dels 
senyals d’alarma i la seva visibilitat 
en cas d’emergència. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Quins elements formen un equip d’alarma 

d’incendis? 
− Què és un polsador d’alarma? Com funciona? Com 

s’activa? Com es desactiva? On ha d’estar situat? 
− Quins elements formen un equip de detecció i 

alarma d’incendis? 
− Quin element fa actuar els detectors d’un equip de 

detecció d’incendis? 
− En quins llocs cal instal·lar detectors d’incendis? 
− Com ha de ser un sistema d’alarma d’incendis, 

acústic o visual? En funció de què ha de ser d’un 
tipus o de l’altre?  

− Quines característiques ha de complir una alarma 
d’incendis en relació a la seva dependència del 
subministrament elèctric de l’edifici o instal·lació? 

− Qui ha de fer el manteniment dels equips de 
detecció i alarma d’incendis? Amb quina periodicitat? 
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G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM4 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb el pla d’emergència 
i d’evacuació. 

IN4.4 Comprova que la ubicació 
dels mitjans de lluita contra 
incendis sigui la que indica la 
normativa i que puguin ser utilitzats 
en una emergència. 
IN4.5 Efectua la comunicació 
d’incidències en l’aplicació de les 
mesures preventives i de protecció. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− En relació als extintors, explica on han d’estar 

ubicats, com han de ser i quines comprovacions 
s’han de realitzar per garantir que estan operatius en 
tot moment? 

− En relació a les boques d’incendi equipades, explica 
on han d’estar ubicades, com s’han d’utilitzar i 
quines comprovacions s’han de realitzar per garantir 
que estan operatives en tot moment? 

− En relació als hidrants d’incendis, explica on han 
d’estar ubicats i quines comprovacions s’han de 
realitzar per garantir que estan operatius en tot 
moment? 

− En relació a les instal·lacions automàtiques d’agents 
extintors gasosos, explica on s’acostumen a utilitzar, 
com funcionen, quines mesures de seguretat cal 
garantir en el seu ús i quines comprovacions s’han 
de realitzar per garantir que estan operatives en tot 
moment? 

− En relació a les instal·lacions de ruixadors 
automàtics, explica on s’acostumen a utilitzar, com 
funcionen i quines comprovacions s’han de realitzar 
per garantir que estan operatives en tot moment? 

− Quins tipus d’extintors són els més habituals? 
− Què és un foc tipus A? Quins tipus de materials 

tenen aquesta classificació quan cremen? Quines 
característiques principals tenen els materials tipus A 
quan cremen? Quins tipus d’extintors són més útils 
per aquest tipus de foc? 
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G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM4 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb el pla d’emergència 
i d’evacuació. 

IN4.4 Comprova que la ubicació 
dels mitjans de lluita contra 
incendis sigui la que indica la 
normativa i que puguin ser utilitzats 
en una emergència. 
IN4.5 Efectua la comunicació 
d’incidències en l’aplicació de les 
mesures preventives i de protecció. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Què és un foc tipus B? Quins tipus de materials 

tenen aquesta classificació quan cremen? Quines 
característiques principals tenen els materials tipus B 
quan cremen? Quins tipus d’extintors són més útils 
per aquest tipus de foc? 

− Què és un foc tipus C? Quins tipus de materials 
tenen aquesta classificació quan cremen? Quines 
característiques principals tenen els materials tipus C 
quan cremen? Quins tipus d’extintors són més útils 
per aquest tipus de foc? 

− Què vol dir que un extintor té una eficàcia 21 A 113 
B. 

− Quines característiques i aplicacions tenen els 
extintors de pols? 

− Quines característiques i aplicacions tenen els 
extintors de CO2 o de neu carbònica? 

− En termes generals, on han d’estar situats els 
extintors, de quin tipus han de ser i quants n’hi ha 
d’haver en una instal·lació? 

− Perquè els mitjans de protecció contra incendis han 
d’estar senyalitzats i com ha de ser el tipus de 
senyalització? 

− Quina durada aproximada té un extintor estàndard? 
− Quin és el procediment general d’ús d’un extintor? 
− Quines revisions periòdiques s’ha de fer a un extintor 

i qui les ha de fer? 
− Quins elements formen una boca d’incendi 

equipada? 
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G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM4 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb el pla d’emergència 
i d’evacuació. 

IN4.4 Comprova que la ubicació 
dels mitjans de lluita contra 
incendis sigui la que indica la 
normativa i que puguin ser utilitzats 
en una emergència. 
IN4.5 Efectua la comunicació 
d’incidències en l’aplicació de les 
mesures preventives i de protecció. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Quins tipus de boques d’incendi equipades són més 

habituals en relació amb el diàmetre de la mànega i 
quines particularitats d’ús té cadascuna? 

− En termes generals, on han d’estar situades les 
boques d’incendi equipades i quantes n’hi ha d’haver 
en una instal·lació? 

− Quines revisions periòdiques s’ha de fer a una boca 
d’incendis equipada i qui les ha de fer? 

− En termes generals, on han d’estar situats els 
hidrants d’incendis i quants n’hi ha d’haver en una 
instal·lació? 

− Quins elements formen una instal·lació automàtica 
d’extinció per agents gasosos? En quins tipus 
d’instal·lacions s’acostumen a utilitzar? Com 
funcionen? Quines precaucions cal adoptar en quan 
a la presència de persona en l’espai? 

− Quines revisions periòdiques s’ha de fer a una 
instal·lació automàtica d’extinció per agents gasosos 
i qui les ha de fer? 

− Quins elements formen una instal·lació automàtica 
de ruixadors d’aigua? En quins tipus d’instal·lacions 
s’acostumen a utilitzar? Com funcionen? 

− Quines revisions periòdiques s’ha de fer a una 
instal·lació automàtica de ruixadors d’aigua i qui les 
ha de fer? 

− Quin és el procediment a seguir per comunicar les 
incidències detectades en l’aplicació de les mesures 
preventives i de protecció? 
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G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM5 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb la senyalització i 
l’etiquetatge. 

IN5.1 Identifica la senyalització de 
seguretat i salut relacionada amb 
el treball. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Què signifiquen els colors vermell, groc, verd i blau 

en la senyalització de seguretat? 
− Què signifiquen les formes circulars, triangulars i 

quadrades o rectangular en la senyalització de 
seguretat? 

− Com són els senyals de prohibició (color i forma) i 
posa tres exemples de pictogrames i el seu 
significat? 

− Com són els senyals d’obligació (color i forma) i posa 
tres exemples de pictogrames i el seu significat? 

− Com són els senyals d’advertència (color i forma) i 
posa tres exemples de pictogrames i el seu 
significat? 

− Com són els senyals de salvament (color i forma) i 
posa tres exemples de pictogrames i el seu 
significat? 

− Com són els senyals de seguretat contra incendis 
(color i forma) i posa tres exemples de pictogrames i 
el seu significat? 

− En quines condicions s’utilitza la senyalització 
lluminosa? Posa tres exemples d’aplicacions d’ús. 

− En quines condicions s’utilitza la senyalització 
acústica? Posa tres exemples d’aplicacions d’ús. 
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G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM5 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb la senyalització i 
l’etiquetatge. 

IN5.2 Identifica l’etiquetatge de 
seguretat i salut relacionat amb el 
treball atenent al pictograma dels 
envasos. 
IN5.3 Efectua la comunicació 
d’incidències en l’aplicació de les 
mesures preventives i de protecció. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Quina informació ha de contenir una etiqueta d’una 

substància perillosa? 
− Què són les indicacions de perill H? 
− Què són els consells de prudència P? 
− Quina forma, color i símbol té el pictograma dels 

productes explosius, segons la normativa legal 
vigent? 

− Quina forma, color i símbol té el pictograma dels 
productes inflamables (gasos, líquids, sòlids i 
aerosols), segons la normativa legal vigent? 

− Quina forma, color i símbol té el pictograma dels 
productes comburents (gasos, líquids i sòlids), 
segons la normativa legal vigent? 

− Quina forma, color i símbol té el pictograma dels 
gasos a pressió, segons la normativa legal vigent? 

− Quina forma, color i símbol tenen els pictogrames de 
les substàncies autoreactives, segons la normativa 
legal vigent? 

− Quina forma, color i símbol té el pictograma de les 
substàncies pirofòriques (líquides i sòlides), segons 
la normativa legal vigent? 

− Quina forma, color i símbol té el pictograma de les 
substàncies que experimenten escalfaments 
espontanis, segons la normativa legal vigent? 
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G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM5 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb la senyalització i 
l’etiquetatge. 

IN5.2 Identifica l’etiquetatge de 
seguretat i salut relacionat amb el 
treball atenent al pictograma dels 
envasos. 
IN5.3 Efectua la comunicació 
d’incidències en l’aplicació de les 
mesures preventives i de protecció. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Quina forma, color i símbol té el pictograma de les 

substàncies que en contacte amb l’aigua desprenen 
gasos inflamables, segons la normativa legal vigent? 

− Quina forma, color i símbol tenen els pictogrames 
dels peròxids orgànics, segons la normativa legal 
vigent? 

− Quina forma, color i símbol té el pictograma de les 
substàncies corrosives per als metalls, segons la 
normativa legal vigent? 

− Quina forma, color i símbol tenen els pictogrames de 
les substàncies causants de toxicitat aguda, segons 
la normativa legal vigent? 

− Quina forma, color i símbol tenen els pictogrames de 
les substàncies causants de corrosió o irritació 
cutània, segons la normativa legal vigent? 

− Quina forma, color i símbol tenen els pictogrames de 
les substàncies causants de lesions oculars greus o 
irritacions oculars, segons la normativa legal vigent? 

− Quina forma, color i símbol tenen els pictogrames de 
les substàncies causants de sensibilització 
respiratòria o cutània, segons la normativa legal 
vigent? 

− Quina forma, color i símbol té el pictograma de les 
substàncies mutagèniques, segons la normativa 
legal vigent? 
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G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM5 
Aplicar les mesures 
preventives i de 
protecció relacionades 
amb la senyalització i 
l’etiquetatge. 

IN5.2 Identifica l’etiquetatge de 
seguretat i salut relacionat amb el 
treball atenent al pictograma dels 
envasos. 
IN5.3 Efectua la comunicació 
d’incidències en l’aplicació de les 
mesures preventives i de protecció. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Quina forma, color i símbol té el pictograma de les 

substàncies carcinogèniques, segons la normativa 
legal vigent? 

− Quina forma, color i símbol té el pictograma de les 
substàncies tòxiques de la reproducció, segons la 
normativa legal vigent? 

− Quina forma, color i símbol tenen els pictogrames de 
les substàncies amb toxicitat sistèmica en òrgans 
diana després d’una exposició única, segons la 
normativa legal vigent? 

− Quina forma, color i símbol tenen els pictogrames de 
les substàncies amb toxicitat sistèmica en òrgans 
diana després d’exposicions repetides, segons la 
normativa legal vigent? 

− Quina forma, color i símbol té el pictograma de les 
substàncies perilloses per aspiració, segons la 
normativa legal vigent? 

− Quina forma, color i símbol té el pictograma de les 
substàncies perilloses per al medi ambient aquàtic, 
segons la normativa legal vigent? 

− Quin és el procediment a seguir per comunicar les 
incidències detectades en l’aplicació de les mesures 
preventives i de protecció? 
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G
uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM6 
Revisar i mantenir la 
farmaciola de primers 
auxilis. 

IN6.1 Revisa la farmaciola de 
primers auxilis i identifica els 
medicaments i el material de cura. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Quina normativa de prevenció de riscos laborals 

regula el contingut mínim que ha de tenir la 
farmaciola de primers auxilis? 

− Indica almenys 4 materials de cures que ha d’haver-
hi en una farmaciola de primers auxilis. 

− Indica almenys 3 antisèptics autoritzats i 
desinfectants que ha d’haver-hi en una farmaciola de 
primers auxilis. 

− Indica almenys 3 elements d’instrumental que ha 
d’haver-hi en una farmaciola de primers auxilis. 

− Com es determinen quins són els medicaments que 
ha d’haver-hi en una farmaciola de primers auxilis en 
funció de l’activitat a la que es dedica l’empresa? 

− Qui ha de subministrar la farmaciola i el seu 
contingut i l’ha de reposar periòdicament? 

− Quan s’ha de reposar la dotació de la farmaciola en 
relació a l’ús i a la caducitat dels elements? 

− Quantes farmacioles hi ha d’haver en una empresa? 
Quin és el criteri per determinar-ho. 
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uia d’E

vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM7 
Actuar en cas 
d’intoxicació provocada 
per productes perillosos. 

IN7.1 Identifica els símptomes de 
les intoxicacions produïdes per 
productes perillosos i actua sobre 
el producte que els provoca. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Quins signes i/o símptomes aguts: generals, 

respiratoris, digestius i cutanis pot presentar una 
persona intoxicada? 

− Quines actuacions s’han de dur a terme en cas de 
fuites en dipòsits o recipients d’emmagatzematge de 
gasos o vapors tòxics o de productes que generen 
gasos o vapors tòxics? 

− Quines actuacions s’han de dur a terme en cas de 
fuites en canonades de gasos o vapors tòxics o de 
productes que generen gasos o vapors tòxics? 

− Quines actuacions s’han de dur a terme en cas de 
presència de gasos o vapors tòxics en espais 
confinats, abans de l’entrada en els mateixos? Quins 
protocols s’han d’actuar per realitzar treballs en 
espais confinats? 
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G
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vidències
 

acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM8 
Actuar en cas de 
contacte provocat per 
productes perillosos. 

IN8.1 Aplica els protocols 
d’actuació de primers auxilis en 
cas d’escapaments o vessaments 
de productes perillosos per a evitar 
el contacte amb les persones i el 
vessament al medi ambient. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Quines actuacions s’han de dur a terme en cas de 

fuita de productes líquids? 
− Quines actuacions s’han de dur a terme en cas de 

fuites de productes que generen esquitxos o 
projeccions de líquids? 

− Quines actuacions s’han de dur a terme en cas de 
contaminació de la roba i de la persona per 
productes biocides? 

− Quines actuacions s’han de dur a terme en cas 
d’esquitxada de productes tòxics als ulls? 

− Què és, per a que serveix, com s’utilitza i on ha 
d’estar situat un rentaulls? 

− Què és, per a que serveix, com s’utilitza i on ha 
d’estar situada una dutxa d’emergència. 

− Es pot utilitzar serradures per a absorbir vessaments 
de líquids inflamables? Perquè? 

− Quines són les tres regles d’or d’un tractament 
antitòxics? 

− Per a què pot ser útil contactar amb l’Institut 
Nacional de Toxicologia? 

− Com s’ha de recollir un vessament de productes 
tòxics? 

− Com s’ha de recollir un vessament de productes 
corrosius? 
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acred
ita’t 

Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM9 
Aplicar les tècniques de 
primers auxilis. 

IN9.1 Aplica els primers auxilis en 
una emergència seguint els 
protocols d’actuació. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Què són les tècniques RCP? Quan s’han d’aplicar i 

com s’apliquen? 
− Com s’ha d’actuar, en termes generals, davant d’una 

intoxicació per via respiratòria un cop tothom es 
troba en un espai seguir? 

− Com s’ha d’actuar, en termes generals, davant una 
intoxicació per via digestiva? Quan s’ha de provocar 
el vòmit i quan no? 

− Com s’ha d’actuar, en termes generals, davant una 
intoxicació per via parenteral? 

− Com s’ha d’actuar, en termes generals, davant una 
intoxicació per via cutània o mucoses? 

− Com s’ha d’actuar per aplicar els primers auxilis 
davant de les cremades provocades per un 
vessament de productes perillosos que han entrar en 
contacte amb una persona? 

− Què no s’ha de fer davant de les cremades? 
− Quina ha de ser l’actuació en cas d’una obstrucció 

incomplerta de la via aèria (ennuegament en què la 
persona pot tossir)? 

− Quina ha de ser l’actuació en cas d’una obstrucció 
complerta de la via aèria (ennuegament en què la 
persona no pot tossir)? 

− Quina ha de ser l’actuació en cas d’una crisi 
cardíaca o infart? Com s’atura una hemorràgia per 
compressió directa i quines pautes d’actuació s’han 
de seguir? 

− Com s’atura una hemorràgia per compressió arterial i 
quines pautes d’actuació s’han de seguir? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM9 
Aplicar les tècniques de 
primers auxilis. 

IN9.1 Aplica els primers auxilis en 
una emergència seguint els 
protocols d’actuació. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Com s’ha d’actuar, en termes generals, davant d’una 

ferida? 
− Com s’ha d’actuar, en termes generals, davant d’una 

fractura de columna? 
− Com s’ha d’actuar en cas d’un accident d’una 

persona que es troba en estat d’electrocució? Com 
s’ha d’actuar davant de les cremades provocades 
per l’electricitat? Què no s’ha de fer davant de les 
cremades? 

− Com s’ha d’actuar, en termes generals, davant d’una 
congelació? 

− Com no s’ha d’actuar, en termes generals, davant 
d’una congelació? 

− Com s’ha d’actuar, en termes generals, davant d’una 
insolació? 

− Com s’ha d’actuar, en termes generals, davant les 
picades o les mossegades d’animals? 

− Com s’ha d’actuar, en termes generals, davant de 
contusions, diferenciant si són de primer, segon o 
tercer grau? 

− Com s’ha d’actuar, en termes generals, davant de 
traumatismes a les extremitats (luxacions, esquinç o 
fractures)? 

− Com s’ha d’actuar, en termes generals, davant de 
traumatismes a la cara i al crani? 

− Com s’ha d’actuar, en termes generals, davant de 
traumatismes al tòrax i abdomen? 
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Criteris de mèrit Indicadors Preguntes Resposta 
 (correcta/dubtosa/incorrecta) 

CM10 
Aplicar els protocols 
d’informació, 
comunicació i transport 
de primers auxilis. 

IN10.1 Utilitza els mitjans 
d’informació, comunicació i 
transport de primers auxilis segons 
el tipus d’emergència i seguint els 
protocols d’actuació. 

Explica i raona, en relació a la situació descrita a 
l’Escenari 1 o 2 o 3 o 4 , les següents preguntes: 
− Quines consideracions s’han de tenir sempre en 

compte davant d’una situació d’emergència i a l’hora 
de socórrer a un accidentat ja que permetran evitar 
errors en l’atenció del mateix, que podrien agreujar 
les lesions existents i inclús posar en perill la seva 
vida? 

− Què significa el procediment d’actuació PAS? 
− Què és una emergència mèdica PRC?  
− Què és la valoració primària de l’accidentat? Quins 

dos aspectes s’han de valorar prioritàriament i en 
quin ordre? 

− Què és la valoració secundària de l’accidentat, en 
quin moment s’ha de fer i què busca? 

− En quina posició s’ha de situar a la persona 
accidentada, després de les valoracions primària i 
secundària i mentre s’esperen els serveis mèdics 
externs? Quines altres recomanacions s’han de 
seguir durant l’espera? 

− Com s’ha d’aplicar el procediment d’actuació PAS en 
una intoxicació produïda per productes perillosos (la 
persona s’ha intoxicat per via respiratòria)? Com s’ha 
d’aplicar la tècnica de rescat de la persona 
intoxicada per via respiratòria? 

− Com s’ha d’aplicar el procediment d’actuació PAS en 
un vessament de productes químics amb contacte 
amb la persona accidentada? Com s’ha d’aplicar la 
tècnica de rescat de la persona accidentada? 
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Signatura de l’avaluador/a  
Nom:  
Núm. De registre d’habilitació:  
 
 


