
 

 

 ANEXO V 

Informe de habilidades do Traballo Baixo Supervisión para a Función “c” (realización dos 

procedementos) 

DATOS DO ESTABLECEMENTO 

NOME REGA 

  
 

 

 

DATOS DO/A ALUMNO/A 

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

  
 

   

 

DATOS DO/A SUPERVISOR/A (en caso de intervir mais dun supervisor na función “c” cumprimentar un informe por cada supervisor) 

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

  
 

   

¿Está capacitado/a na función “c” (realización dos procedementos) nos grupos de especies implicados? □ Si □ Non 

 

DATOS DO TRABALLO BAIXO SUPERVISIÓN NA FUNCIÓN “c”( REALIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS) 
Número de horas “supervisadas polo asinante” de traballo efectivo realizando a función “c” para cada grupo de especies: 

Grupos: □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 11 Horas totais: 

Horas             
Grupos de especies segundo o Anexo II da Orde ECC/566/2015, do 20 de marzo: 1 (roedores), 2 (lagomorfos), 3 (carnívoros), 4 (équidos, ruminantes e porcino), 5 (primates), 6 (aves), 7 (réptiles), 8 
(peixes e anfibios), 9 (cefalópodos), 10 (animais silvestres), 11 (outras especies). 

 

LISTADO DE HABILIDADES DO/A ALUMNO/A  F (Favorable), NF (Non favorable) 
1. Cumpre o horario establecido para o seu Traballo Baixo Supervisión. □ F □ NF 

2. Aplica as normas básicas do centro en canto ao desenvolvemento da súa actividade neste (acceso ás instalacións, 
normas internas, etc.). 

□ F □ NF 

3. Mostra boa actitude para seguir as indicacións fundamentais de traballo manifestadas polo seu/súa supervisor/a. □ F □ NF 

4. Cumpre as normas de seguridade do centro en canto á indumentaria persoal e seguridade. □ F □ NF 

5. Mostra unha actitude de respecto e comprende as normas de bo trato cara aos animais, tanto dende o punto de vista da 
ética animal como do seu emprego na experimentación. 

□ F □ NF 

6. Ten unha disposición positiva e de colaboración no grupo de traballo. □ F □ NF 

7. Manexa os animais con certa soltura e seguridade, tanto para el como para os propios animais. □ F □ NF 

8. Recoñece e actúa con eficacia ante situacións de estrés e/ou dor detectadas nos animais. □ F □ NF 

9. É capaz de utilizar correctamente os diferentes equipos que empregou durante a realización do Traballo Baixo 
Supervisión e coñece o seu mantemento. 

□ F □ NF 

10. Coñece os protocolos de seguridade e hixiene, corentena e emerxencias. □ F □ NF 

11. Coñece a documentación, a xestión e o mantemento dos rexistros. □ F □ NF 

12. Comprende as pautas básicas de aloxamento e revisión do estado de saúde dos animais. □ F □ NF 

13. Ten a destreza necesaria para realizar a función de forma autónoma □ F □ NF 

CUALIFICACIÓN FINAL □ F □ NF 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ENUMERACIÓN DE TAREFAS E/OU PROCEDEMENTOS LEVADOS A CABO DURANTE O TRABALLO BAIXO SUPERVISIÓN* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROXECTO(S) AUTORIZADO(S) POLA DIRECCIÓN XERAL DE GANDARÍA, AGRICULTURA E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS* 
CÓDIGO OFICIAL  TÍTULO 

  

  

  

  

 

COMENTARIOS SOBRE O TRABALLO BAIXO SUPERVISIÓN DESENVOLTO POLO/A ALUMNO/A (Opcional) 

*(Ademais de comentarios, no caso de precisar indicar mais tarefas ou procedementos dos que caben na táboa correspondente, ou mais 
proxectos dos que caben na táboa correspondente, poderase empregar este espazo) 

 

O TBS computarase por horas de traballo efectivo realizado para a función correspondente. Só se contabilizarán as horas traballadas nesa función 

e grupo de especies en concreto e non as horas totais que a persoa dedique a traballar con animais de experimentación. 

Coma norma xeral, a fórmula para o cálculo da duración mínima do Traballo Baixo Supervisión na Función “c” (realización dos procedementos) será a 

seguinte: 

 100 horas de base + 20 horas por grupo de especie (40 horas no caso de primates).  

No caso de que se desexe ampliar a capacitación na función “c” a outro grupo de especies diferentes do inicial, como norma xeral, deberá facerse un 

novo TBS cunha duración mínima de 20 horas (40 horas no caso de primates). 

SINATURA DO/A SUPERVISOR/A 
 
 
 

Lugar e data 

 ,  de  de   
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