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1. Introdución e obxectivos 

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, da Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional, da Xunta de Galicia, organiza o 5º Campionato 

Galego de Formación Profesional na especialidade de Mecanizado. 

 

Esta é unha competición eminentemente práctica, na que as persoas participantes deben demostrar a 

súa competencia profesional e medir as súas destrezas con alumnado de distintos centros de Galicia 

na realización das correspondentes probas. 

 

Os obxectivos desta competición son os seguintes: 

- Posta en valor da calidade e do atractivo das ensinanzas de formación profesional da familia 

profesional de Fabricación Mecánica que se imparten nos centros da nosa comunidade 

autónoma. 

- Motivar o alumnado para a mellora da calidade da formación profesional.  

- Recoñecer e estimular o labor do profesorado.  

- Potenciar as relacións dos centros nos que se imparten os ciclos formativos desta familia coas 

empresas deste sector.  

- Seleccionar a persoa que represente a Galicia no skill de Mecanizado na Olimpíada de 

Formación Profesional Spainskills 2019. 

 

Os ciclos formativos relacionados con esta competición son:  

- CB Fabricación e Montaxe. 

- CM Mecanizado. 

- CS Programación da Produción en Fabricación Mecánica. 

 

2. Requisitos de participación 

- Cada centro presentará unha única persoa participante, que deberá ir na compaña dun profesor ou 

unha profesora que se comprometan a exercer o papel de titor ou titora. 

- As persoas competidoras deberán ter unha idade máxima de 21 anos o 31 de decembro de 2018.  

- Deberase ademais estar matriculado/a nun ciclo formativo no curso 2018-2019. 

- Durante a competición realizaranse reportaxes fotográficas que se utilizarán para a difusión dos 

campionatos de formación profesional. As persoas participantes autorizan a utilización destas 

fotos e destes vídeos para tal fin. 

 

3. Inscrición 

A inscrición realizaraa o centro educativo, cubrindo a solicitude de inscrición e remitíndoa ao 

enderezo de correo electrónico sxfp@edu.xunta.es. Esta solicitude atópase na páxina web de 

www.edu.xunta.es/fp/galiciaskills, onde pode consultarse toda a información sobre o campionato. 

mailto:sxfp@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/fp/galiciaskills


 

 

 

4. Lugar e data de celebración das probas 

A competición, integrada no 5º Campionato Galego de Formación Profesional, celebrarase no mes 

de novembro no recinto Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda. Os días de celebración 

da competición comunicaranse a través da páxina web www.edu.xunta.es/fp/galiciaskills.  

 

5. Contidos das probas 
A proba consistirá na elaboración dunha peza de fresadora e outra de torno, para o que cumprirá 

realizar: 

 Deseño da peza en 3D. 

 Programación de CAM. 

 Preparación, posta a punto, simulación e execución do mecanizado con CNC. 

 

O xurado valorará tanto a parte de deseño e programación (destreza no manexo do software, 

proceso de fabricación, programa realizado, etc.) como a parte técnica (autonomía e manexo de 

máquinas, posta a punto, orde e limpeza, medidas de seguridade, etc.) e as características do 

produto final (medidas e acabamentos). 

 

6. Materiais e ferramentas que deben achegar as persoas 

participantes 

Ferramentas propias da profesión que cumpra utilizar. 

 Material necesario para a programación. 

 Ferramentas varias para fresaxe e torneadura con CNC. 

 Utensilios de medida e verificación. 

 Computador con programa de CAD/CAM (opcional). 

 

Equipamentos de seguridade propios da profesión. 

 Funda. 

 Botas de seguridade. 

 Lentes de seguridade. 

 

7. Xurado 

Será o responsable da avaliación das persoas participantes e a súa decisión será inapelable. 

Estará constituído por Javier Fondevila Blanco, experto do skill de Mecanizado de Galicia, que será 

o presidente do xurado, ademais do profesorado da especialidade e representantes das empresas 

patrocinadoras, de ser o caso.  

http://www.edu.xunta.es/fp/galiciaskills


 

 

Se algún membro do xurado é profesor ou profesora no centro onde curse os seus estudos algunha 

persoa participante, absterase de avaliala. 

 

8. Premios 

- A persoa competidora con maior puntuación obterá a medalla de ouro no skill de Mecanizado e 

representará a Comunidade Autónoma de Galicia na Olimpíada Nacional de Formación 

Profesional, Spainskills 2019. 

- Quen obteña a seguinte mellor puntuación en cada skill obterá a medalla de prata nesa 

especialidade e será suplente para representar a Galicia na Olimpíada Nacional de Formación 

Profesional, Spainskills 2019. 

- Os premios faranse públicos nun acto conxunto de entrega de premios e diplomas. 

- Se o considera oportuno, o xurado algún premio pode quedar deserto. 

- Todas as persoas competidoras recibirán un diploma que certifique a súa participación en 

Galiciaskills 2018.  

 


