
  

 Edificio Administrativo San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 

    

 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profe-
sional e Innovación Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º CAMPIONATO GALEGO DA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

DESCRICIÓN TÉCNICA 

 

Solucións de software para  
empresas 

 
Convoca:  
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

 Edificio Administrativo San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 

    

 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profe-
sional e Innovación Educativa 

 

Índice 

1. Introdución e obxectivos específicos da modalidade de competición de Solucións de 

software para empresas 

o Introdución 

o Obxectivos da competición 

o Lugar e data da competición 

o Requisitos de participación 

o Coñecementos necesarios para o desenvolvemento da proba 

o Competencias requiridas 

 

2. A competición: instrucións xerais para o seu desenvolvemento 

 

3. Descrición da proba 

o Definición da proba 

o Criterios de avaliación da proba 

o Requisitos de saúde e seguridade 

o Equipos de protección persoal 

 

4. Materiais e ferramentas que deben achegar as persoas participantes 

5. Xurado 

6. Premios  

 

 

 



  

 Edificio Administrativo San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 

    

 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profe-
sional e Innovación Educativa 

1. Introdución e obxectivos específicos da modalidade de competición Solucións 
de software para empresas 

Introdución 

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

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

Galego de Formación Profesional na especialidade de Solucións de software para empresas. 

Esta competición ten como ciclos formativos asociados o CS Desenvolvemento de Aplicacións 

Multiplataforma e o CS Desenvolvemento de Aplicacións Web, que comparten o currículo do seu 

primeiro curso e distinguen os seus obxectivos no segundo curso. En ambos os casos o alumnado 

deberá dominar as técnicas máis estendidas na industria da creación de aplicacións. 

Obxectivos da competición 

A creación de aplicacións é un proceso complexo para desenvolver en períodos prolongados de 

tempo e no que é probable que estean implicadas diversas figuras profesionais. Nesta competición, 

as persoas participantes traballarán individualmente e dispondo dun tempo moi limitado. É por iso 

que o obxectivo non poderá ser a produción de solucións completas ou complexas, senón a 

resolución de problemas en situacións claramente delimitadas e que garden semellanza coas que se 

poden presentar nun contexto de produción real.  

As persoas participantes deberán ser quen de demostrar a súas capacidades básicas para a creación 

de software; por exemplo, a utilización de diagramas, a obtención de datos de fontes diversas, a 

manipulación de bases de datos ou a produción de diversos tipos de saídas. 

Lugar e data das probas 

 
A competición, integrada no 5º Campionato Galego de Formación Profesional, terá lugar no recinto 

Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda, os días 28, 29 e 30 de novembro de 2018. 

 

Requisitos de participación 
 

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

2018.  

- Deberán estar matriculadas nun ciclo formativo no curso 2018-2019. 

 

Coñecementos necesarios para o desenvolvemento da proba 

As persoas participantes deberán ser capaces de utilizar eficientemente algún contorno de 

desenvolvemento no que poder codificar e probar as solucións propostas e posuír coñecementos 

básicos para a interpretación de diagramas sinxelos; por exemplo, UML ou ER. Será imprescindible 

a utilización da linguaxe SQL para a manipulación de bases de datos relacionais tanto DML como 

DDL. Por suposto, cumprirá dominar unha ou máis linguaxes de programación coas que 

implementar as solucións. 
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Competencias requiridas 

Nos decretos que establecen os currículos dos ciclos formativos asociados a esta competición veñen 

detalladas as competencias profesionais para desenvolver durante a formación. De entre elas, 

algunhas das que serán avaliadas nesta proba serían: 

- Explotar sistemas informáticos. 

- Xestionar bases de datos, interpretando o seu deseño lóxico. 

- Usar contornos de desenvolvemento adaptando a súa configuración. 

- Desenvolver aplicacións con acceso a bases de datos utilizando linguaxes, librarías e 

ferramentas adecuadas ás especificacións. 

- Desenvolver aplicacións que inclúan formularios e informes que permitan xestionar de xeito 

integral a información almacenada. 

- Implementar interfaces gráficas de usuario interactivas e coa usabilidade adecuada, 

empregando compoñentes visuais estándar. 

 

 
2. A competición: instrucións xerais para o seu desenvolvemento  
 

Nesta competición as persoas participantes deberán amosar o seu dominio na utilización de sistemas 

e ferramentas que permitan o rápido desenvolvemento de solucións de software para resolver 

necesidades habituais de tratamento da información nas empresas. 

Cada competidor/a disporá dun computador persoal no que estarán instaladas algunhas das 

ferramentas, linguaxes de programación e sistemas xestores de bases de datos de uso máis habitual. 

A proba estará dividida en tres partes, correspondentes ao desenvolvemento da competición (mañá e 

tarde do primeiro día, e mañá do segundo día) e as persoas participantes entregarán os seus 

resultados parciais ao final de cada un deses períodos. 

 

3. Descrición da proba 

Definición da proba 

As persoas participantes recibirán a descrición dun suposto práctico no que virán resumidas as 

necesidades de tratamento de información dunha organización para resolver un conxunto limitado 

de necesidades concretas. A tarefa da persoa competidora consistirá en programar, utilizando as 

ferramentas da súa preferencia, unha solución que aborde correctamente as transformacións de 

datos precisas. 

Entre as técnicas que poden ser necesarias estarán: 

- Tratamento de datos almacenados en ficheiros. 

- Uso de expresións regulares. 

- Utilización de bases de datos relacionais. 

- Control de usuarios e permisos segundo os seus roles. 

- Manipulación de datos con marcas temporais. 

- Implementación de interfaces gráficas de usuario. 

- Exportación de datos en distintos formatos. 

- Creación de servizos de rede. 
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Criterios de avaliación da proba 

O criterio fundamental será que as solucións achegadas consigan realizar sen erros os tratamentos 

de datos requiridos. Se a solución é correcta nese sentido, tamén se terán en conta aspectos de 

eficiencia na utilización de recursos, como o tempo de execución ou as necesidades de 

infraestruturas adicionais. 

Requisitos de saúde e seguridade 

Non se aplican. 

Equipamentos de protección persoal 

Non se aplican. 

 

4. Xurado 

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

constituído por Roberto Romero Restrebada, experto da modalidade de competición de Solucións 

de software para empresas, que será o presidente do xurado, así como o profesorado da 

especialidade e representantes das empresas patrocinadoras, de ser o caso.  

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

persoa participante, absterase de avaliala nos subcriterios subxectivos. 

 

5. Premios 
- A persoa competidora con maior puntuación obterá a medalla de ouro na modalidade de 

competición de Solucións de software para empresas e representará a Comunidade 

Autónoma de Galicia na Olimpíada SpainSkills 2019. 

- Quen obteña a seguinte mellor puntuación obterá a medalla de prata nesa especialidade e 

será suplente para representar a Galicia na Olimpíada 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.  

 

 


