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1. Introdución e obxectivos específicos da modalidade de competición de 

Fontanaría e calefacción 

Introdución 

A competición avalía uns traballos prácticos relacionados coa fontanaría e a calefacción que 

requiren das persoas concursantes unha gama de coñecementos, habilidades e destrezas para 

demostraren as súas competencias. 

Obxectivos da competición 

A competición consiste na demostración e na valoración das competencias propias desta 

especialidade a través dun traballo práctico que porá de manifesto a preparación das persoas 

competidoras para:  

 

 Planificar e executar os procesos de montaxe e mantemento de instalacións de subministra-

ción de auga quente e fría, redes de evacuación, e redes e elementos terminais de distribu-

ción térmica de confort.  

 Comprobar a instalación consonte a documentación técnica.  

 Pór en funcionamento a instalación e realizar as probas pertinentes.  

 Aplicar técnicas de mecanizado e unión en condicións de calidade, seguridade e respecto 

ambiental.  

 Diagnosticar, localizar e reparar avarías ou disfuncións.  

 Lugar e data das probas 
 

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

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

 

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 

 
Requírense os seguintes coñecementos teóricos, aínda que non se avalían de xeito explícito:  

 Interpretación e execución de planos, esbozos e esquemas consonte os estándares requiridos 

pola industria.  

 Capacidade de comprensión dos planos e dos manuais técnicos subministrados, tanto pola 

organización como polos fabricantes.  

 Coñecemento de materiais de fontanaría e do seu uso.  
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O coñecemento de regulamentos e normas será sempre aplicable durante a realización dos 

exercicios, aínda que non se avaliarán directamente.  

O plan de probas está deseñado para avaliar as habilidades e os coñecementos das persoas 

competidoras nas seguintes áreas:  

 Operacións básicas de mecanizado.  

 Solucións construtivas.  

 Documentación técnica.  

 Tendido de tubaxes.  

 Soldaduras.  

 Instalación dos elementos dos sistemas.  

 Posta en funcionamento das instalacións.  

 Localización de avarías.  

 Reparación e substitución de elementos.  

 Materiais usados en fontanaría e calefacción.  

 Seguridade e hixiene no traballo.  

 

Competencias requiridas 

As persoas competidoras na modalidade de Fontanaría e calefacción deben ser quen de: 

- Interpretar o plano dunha instalación de fontanaría e calefacción:  

 Entender as anotacións e a simboloxía en planos de tubaxes, accesorios e aparellos.  

 Interpretar o esquema para facilitar o traballo de instalación de tubaxes e aparellos.  

 Transferir as dimensións dadas no proxecto á superficie de traballo.  

 

- Traballar sempre con seguridade:  

 Seleccionar e usar o equipamento de protección individual apropiado para cada tarefa.  

 Seleccionar e utilizar as ferramentas manuais adecuadas para levar a cabo cada tarefa de xei-

to seguro.  

 Cumprir as medidas preventivas adecuadas cando se realicen operacións de soldadura.  

 Utilizar as precaucións especificadas á hora de erguer cargas pesadas.  

 Utilizar as precaucións especificadas para traballar con ferramentas eléctricas manuais.  

 

- Instalar os soportes ou as suxeicións de tubaxes de fontanaría e calefacción:  

 Seleccionar un método de fixación adecuado en función do peso e do material das tubaxes e 

dos aparellos.  

 Fixar o número e o diámetro dos soportes ou as suxeicións das tubaxes correctamente.  

 Fixar correctamente os soportes dos aparellos de calefacción dos sanitarios.  

 

- Montar subconxuntos de tubaxes co fin de facilitar a instalación:  
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 Determinar o xeito óptimo de utilizar o material dado, co fin de asegurar a terminación do 

módulo.  

 Limitar e evitar a xeración de residuos e refugallos.  

 Determinar, en función do material, a forma correcta de cortar tubaxes.  

 Seleccionar un método adecuado e seguro de corte das tubaxes, en función do material.  

 Utilizar un método adecuado de curvaxe das tubaxes, en función do material.  

 Utilizar a técnica adecuada de unión na ensamblaxe de tubaxes.  

 Instalar, conectar e probar os módulos rematados.  

 Instalar os aparellos de calefacción e sanitarios nos soportes fixados previamente.  

  Instalar os subconxuntos de tubaxes utilizando os soportes e suxeicións fixados previamen-

te.  

 Conectar as tubaxes aos aparellos de calefacción e sanitarios.  

 Conectar os equipamentos de proba específicos aos módulos.  

 Manter en cada módulo a presión especificada durante o período de proba.  

 

- Reparar, manter ou substituír unha tubaxe específica ou un aparello de calefacción:  

 Identificar o método de reparación, mantemento ou substitución do aparello.  

 Illar e baleirar a auga do aparello.  

 Realizar as reparacións necesarias, o mantemento ou a substitución do aparello.  

 Abrir válvulas de corte, recargar con auga e inspeccionar fugas.  

 Verificar o correcto funcionamento do aparello.  

 

As seguintes competencias non son directamente avaliadas, pero as persoas participantes deben te-

las adquiridas para completaren as probas de forma satisfactoria:  

 Tomar e transferir medidas e ángulos desde o debuxo ás superficies de traballo, así como os 

materiais.  

 Debuxar a man alzada para a curvaxe e a montaxe de tubaxes.  

 Ter coñecementos suficientes para traballar de xeito seguro en operacións de corte, dobradu-

ra, roscaxe, soldadura e uso dos equipamentos de proba subministrados.  

 Ter capacidade de comprender as especificacións de fábrica e os debuxos.  

 Ter coñecementos suficientes das propiedades dos materiais, co fin de manipular satisfacto-

riamente o corte, a dobradura, a unión e a fabricación de ensamblaxes.  

 Ter coñecementos suficientes de técnicas de unión, materiais e accesorios especificados no 

plano, para rematar con éxito o traballo realizado.  

 

Patrocinadores 

Fonca e Thermor. 

 



 

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

     

 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Pro-

fesional e Innovación Educativa 

2. A competición: instrucións xerais para o seu desenvolvemento  

En que consiste a competición 

 
A competición desenvolverase ao longo de xornada e media, dividida en módulos para facilitar a 

súa execución e a súa avaliación, consonte o seguinte programa. 

Aspectos para ter en conta no seu desenvolvemento 

Cada xornada, ao comezo da competición, o xurado informará as persoas competidoras acerca das 

tarefas que haxa que realizar e os seus aspectos críticos, e revisará obrigatoriamente os 

equipamentos que o precisen, se procede. 

 

3. Descrición da proba 

Definición da proba 

As persoas participantes terán que realizar unha serie de probas de acordo coas especificacións 

facilitadas, utilizando de maneira segura os recursos subministrados pola organización e as 

ferramentas e os materiais permitidos. 

Non se permitirá o uso de manuais nin documentación de ningún tipo, salvo a entregada polo 

xurado. Queda tamén prohibido calquera dispositivo electrónico fonte de información (teléfonos 

móbiles, computadores, táboas, etc.), así como o uso de calquera tipo de padrón de traballo e 

calquera outro elemento que indique o xurado con anterioridade á realización das probas. Ante 

calquera dúbida por parte das persoas competidoras, deberase consultar inmediatamente co xurado. 

 

Módulo e descrición do traballo para realizar Dia 1 (mañá) Dia 1 (tarde) Dia 2 (mañá) 

Módulo 1. Suxeición e montaxe de compoñentes 

de rede de auga e desaugadoiro. 
2,5   

Módulo 2. Remates e proba da rede de auga e 

desaugadoiro. 
2   

Módulo 3. Montaxe e fixación dos elementos 

disipadores de enerxía con accesorios. 
 3  

Módulo 4. Montaxe da rede dos elementos 

disipadores de enerxía con probas de presión. 
  2,5 

Módulo 5. Montaxe do control, proba e posta en 

marcha dos elementos disipadores. 
  2 
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Probas:  

 Mecanizado.  

 Montaxe dunha rede de subministración de AQS e AFS.  

 Montaxe dunha rede local de evacuación.  

 Montaxe dunha rede de radiadores e/ou fancoils.  

 Localización e reparación de avarías.  

 

Para iso, de acordo coas competencias necesarias e cos coñecementos relacionados, o traballo prác-

tico que se propoña requirirá despregar as seguintes actividades: 

 

 Medición, colocación e marcaxe de tubaxes e materiais.  

 Curvaxe de tubaxes á man e a máquina.  

 Instalación de aparellos de calefacción e sanitarios, incluídos os soportes con fixación pre-

via.  

 Soldadura forte (CU) e soldadura branda (CU). Unións de presión (PE/PEX/PB/CU/Tubaxe 

multicapa), unións de fusión (PE); unións por xunta de goma.  

 Conexión por roscaxe, abrazadeiras e xuntas de compresión.  

 Probas de presión.  

 Preinstalación de sistemas sinxelos de tubaxes para facilitar a reparación e o mantemento 

dos sistemas e dos compoñentes.  

 Identificación e reparación de avarías.  

 Substitución de compoñentes.  

 Selección e utilización de ferramentas e equipamentos de medida.  

 Execución de operacións de montaxe.  

 Aplicación das medidas de seguridade e prevención de riscos.  

 Interpretación dos manuais de uso de distintos fabricantes.  

 Elaboración dunha listaxe de materiais a partir das especificacións do sistema e dos planos 

ou diagramas. 

  

A proba é un proxecto individual que deberá ser avaliado por módulos.  

O “Plan de probas” presentaráselles impreso ás persoas competidoras, incluíndo todas as especifi-

cacións que se necesiten para o seu desenvolvemento.  

O “Plan de probas” incluirá, polo menos, os seguintes apartados: 

 
 Descrición dos módulos dos que consta o “Plan de probas”.  

 Programación da competición.  

 Criterios de avaliación de cada módulo.  

 Sistema de cualificación.  

 Momento da avaliación dos módulos.  
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Criterios de avaliación da proba 

O plan de probas irá acompañado dos correspondentes criterios de cualificación, baseados nos 

seguintes criterios de avaliación: 

  Criterios de avaliación 

A 
Exactitude nas medidas.  Conseguiuse a correspondencia entre as dimensións do es-

quema proporcionado e o traballo executado.  

B 
Aliñamento e/ou fixación 

dos soportes e abrazadei-

ras.  

Fixáronse as unidades solidamente de acordo co esquema 

especificado, e comprobouse que cumpra en canto a número 

e distancias.  

C 
Tolerancias para nivel; 

achumbamento.  

Niveláronse e fixáronse solidamente as unidades, de acordo 

co esquema especificado.  

D 
Aliñación e/ou fixación de 

elementos.  

 

Situouse de acordo co esquema especificado, respectando as 

dimensións especificadas dos compoñentes da instalación.  

E 
Unións.  

 

Axustáronse as pezas utilizando as técnicas adecuadas en 

función de cada material, sen producirse distorsións, roturas 

nin distorsión no conxunto, e comprobouse que as súas di-

mensións correspondan coas solicitadas.  

F 
Uso do material.  Realizouse a execución da proba utilizando exactamente o 

material necesario.  

G 
Illamento.  Protexéronse adecuadamente as partes da instalación que así 

o requiran.  

H 
Proba de estanquidade.  Comprobouse a estanquidade da instalación.  

I 
Localización e diagnóstico 

de avarías.  

Realizáronse as probas utilizando os instrumentos e os pro-

cedementos na orde adecuada, para obter diagnósticos cohe-

rentes.  

J 
Reparación de avarías.  

 

Solucionáronse as avarías e realizáronse as comprobacións 

correspondentes. Cubriuse a ficha de seguimento.  

K 
Seguridade e hixiene no 

traballo.  

 

Utilizáronse todos os elementos, as ferramentas e as máqui-

nas de acordo coa normativa aplicable en materia de seguri-

dade e hixiene e de seguridade ambiental, incluíndo a utili-

zación dos EPI preceptivos.  

L 
Extra por rapidez.  Concluíronse as tarefas encomendadas con anterioridade ao 

tempo fixado.  

A necesidade de material adicional ou previamente entregado ao comezo de cada proba polo xurado 

levará consigo unha penalización de puntuación que se indicará, convenientemente, ao comezo de 

cada proba. 

 



 

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

     

 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Pro-

fesional e Innovación Educativa 

Requisitos de saúde e seguridade 

Cada competidor/a deberá traballar co máximo de seguridade, aplicando as medidas de seguridade 

en máquinas e ferramentas e empregando os EPI correspondentes, tales como roupa ignífuga, 

calzado de seguridade, lentes de seguridade, proteccións auditivas, luvas e máscara. En caso 

contrario, despois de tres avisos, o xurado poderá, en aplicación das normas da competición, 

retiralo/a desta.  

Para iso, as persoas competidoras deberán estar familiarizadas coas instrucións relativas á segurida-

de eléctrica en xeral, á seguridade de maquinaria industrial e electroportátil e da ferramenta manual, 

así como cos requisitos dos equipamentos de protección persoal.  

É obrigatorio que cada competidor/a achegue e utilice correctamente durante a competición o seu 

propio equipamento de protección persoal, segundo as normas de seguridade e saúde. 

Equipamentos de protección persoal 

As persoas concursantes deben empregar o seguinte equipamento de protección persoal:  

 Roupa de traballo ignífuga (pantalón de traballo e camiseta da organización).  

 Lentes de seguridade para protección mecánica e de soldadura.  

 Calzado de seguridade homologado (bota ou zapato).  

 Un ou dous xogos de luvas de protección que cubran contra os riscos mecánicos (en especial 

cortes), térmicos, eléctricos e químicos.  

 

A roupa debe levarse de tal xeito que non entre en contacto coas partes das máquinas rotativas ou de 

corte, con soldaduras nin co material co que se vaia traballar.  

 

4. Materiais e ferramentas que deben achegar as persoas participantes 
 

Cada competidor/a traerá consigo as ferramentas de man e traballo necesarias para completar o pro-

xecto. As mínimas son as seguintes: 

 

Nivel, xogo de rotuladores, flexómetro, chaves inglesas (8’’, 10” e 12”), xogo de desaparafusado-

res, serra de man e follas de serra, cortatubaxes de cobre con coitela de reposto, cortatubaxes mini 

para cobre, escariador, tesoiras para corte de tubaxes plásticos, barra de montaxe radiadores de 1”, 

chave Allen para radiadores, xogo de chaves fixas, xogo de brocas para metal, xogo de coroas bura-

tos pasantes para madeira, trades manuais con cable ou de batería (que poderá ser usado como de-

saparafusador), martelo, equipamento portátil de soldadura con autoencendido gas MAPP, cúter, 

calibre, pistola de silicona e cronómetro; bomba manual de proba de presión, termómetro con dúas 

sondas, anaco de manga de aproximadamente 3 m con extremos con posibilidade de conexión ½, 

3/8 e ¾ para probas de presión.  

 

É obrigatorio que cada persoa competidora achegue e utilice correctamente durante a competición o 

seu propio equipamento de protección persoal, segundo as normas de seguridade e saúde. 

 

Farase unha comprobación das caixas de ferramentas das persoas concursantes para asegurar que 

non leven táboas, manuais, padróns, materiais de achega para soldadura nin materiais non permiti-
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dos. Os equipamentos e as ferramentas que achegue a persoa competidora serán revisados polos 

membros do xurado e/ou polo/a coordinador/a ao comezo das xornadas de traballo. 

5. Xurado 
 

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

constituído por Alfonso González Docasar, experto da modalidade de competición de Fontanaría e 

calefacción, 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 criterios subxectivos. 

 

6. Premios 
 

 A persoa competidora con maior puntuación obterá a medalla de ouro na modalidade de 

competición de Fontanaría e calefacción, 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.  

 

 


