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1. Introdución e obxectivos específicos da modalidade de competición de 

Floraría 

o Introdución 

A competición da modalidade de Floraría basearase na destreza demostrada nos proxectos 

desenvolvidos polo alumnado que compite en GaliciaSkills2018. 

O ser humano utilizou adornos florais en todos os acontecementos especiais da vida: nos 

nacementos, nas vodas, nos funerais, na conmemoración de vitorias, nas competicións, en certames 

e celebracións. Ofreceullos aos seus deuses como rogo, petición e agradecemento. Empregou o seu 

simbolismo e a súa beleza para transmitir os seus sentimentos máis íntimos e manifestar os seus 

mellores desexos aos seres queridos ou próximos. 

Todas as culturas e tradicións empregaron flores para decorar ambientes ou espazos tanto familiares 

como de uso social. Desde sempre a natureza foi fonte de veneración, orixe de moitos ritos 

ancestrais e cultos á fertilidade, algúns dos cales aínda perdura, como o costume de adornar abetos 

en Nadal (solsticio de inverno). Moitas relixións teñen entre os seus ritos o costume de facer 

ofrendas florais, hábito estendido a todos os ámbitos sociais, presente en cerimonias como a voda e 

o velorio. 

o Obxectivos da competición 

 Realizar bosquexos explicativos de composicións con flores e plantas. 

 Realizar composicións florais, aplicando as técnicas e os estilos da arte floral. 

 Identificar as especies vexetais utilizadas como flor cortada e como verde. 

 Identificar os materiais non vexetais e as ferramentas. 

 Describir os métodos empregados na composición dos traballos expostos, as secuencias da 

montaxe e as técnicas para a optimización final. 

 Aplicar a normativa ambiental e de prevención de riscos laborais. 
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o Lugar e data da competición 

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. 

o 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. 

o Coñecementos necesarios para desenvolvemento da proba 

 Interpretación de bosquexos de composicións con flores e plantas, tendo en conta factores 

creativos como a cor, o deseño, a proporción, o equilibrio, o ritmo, etc. 

 Identificación e manipulación das especies de flor cortada, plantas e material vexetal, e da 

súa tipoloxía e morfoloxía. 

 Coñecementos das técnicas e os estilos artísticos de composición en arte floral. 

 Identificación e manexo de elementos de soporte, estrutura e suxeición. 

 Identificación e manexo de ferramentas propias da arte floral. 

 Aplicación de técnicas ou produtos para a optimización final ou conservación da 

composición, tendo en conta a normativa ambiental e de prevención de riscos laborais. 

o Competencias requiridas 

 Realizar bosquexos de deseño de arte floral. 

 Interpretar bosquexos, identificando os elementos vexetais e non vexetais. 

 Amosar habilidade no manexo e na conservación da flor cortada. 

 Usar correctamente as ferramentas e os materiais propios da profesión 

 Amosar habilidade artística ao realizar unha composición floral baseada nos principios do 

deseño en arte floral (cor, liña, proporción, movemento, ritmo, profundidade, dominancia, 

unidade, expresión e harmonía). 

 Coñecer os estilos da arte floral. 

 Amosar destreza na orde e a limpeza durante as fases do proceso da composición floral, así 

como na presentación do traballo. 
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 Explicar correctamente, con linguaxe técnica, a composición efectuada e a súa adecuación 

ao uso e ao espazo concretos. 

 Coñecer a normativa ambiental e de riscos laborais. 

 

o Patrocinadores 

Interflora. 

 

2. A competición: instrucións xerais para o seu desenvolvemento  

 

o En que consiste a competición 

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

especialidade a través de traballos prácticos que porán de manifesto a preparación dos competidores 

para acadar os obxectivos propostos no apartado 1. 

 

o Aspectos para ter en conta no seu desenvolvemento 

A competición desenvolverase ao longo de dúas xornadas (28 e 29 de novembro), dividida en 

módulos para facilitar a súa execución e a súa avaliación, de acordo co seguinte programa: 

 

Módulo: Descrición do traballo para realizar Día 1 Día 2 Horas 

Módulo 1: Decoración de dúas cadeiras 4 horas  4 

Módulo 2: Elaboración dun centro para Nadal 3horas  3 

Módulo 3: Elaboración dun ramo con estrutura 

para floreiro 

 4 horas 4 

Total de horas 7 4 11 

 

O día antes de dar comezo a competición, as persoas competidoras disporán dunha hora para 

familiarizarse co posto de traballo, os recursos dispoñibles, as normas de competición e calquera 

outro aspecto relativo á competición. 

Os postos de traballo repartiranse a través dun sorteo realizado o día antes da proba. 
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NOTA: o número de módulos, a súa duración e a súa secuencia estableceranse no “Plan de proba” 

(Test Project nas competicións internacionais), e poderá variar a orde de execución. 

Cada día, ao comezo da competición, o xurado achegaralles ás persoas competidoras o Plan de 

proba (o traballo concreto para realizar, as normas e outros aspectos da proba). Nesta información 

incluiranse obrigatoriamente os equipamentos que necesiten ser contrastados cos do xurado, se 

procede. 

 

 

3. Descrición da proba 

 

o Definición da proba 

A través dun traballo práctico, as persoas competidoras demostrarán as competencias propias desta 

especialidade. A proba consistirá en realizar os seguintes arranxos: 

 Decoración de dúas cadeiras (aramaxe e encolado). 

 Centro de Nadal (pinchado en esponxa). 

 Ramo en floreiro con estrutura (técnica da espiral). 

 

Ademais, a proba inclúe a realización dun bosquexo previo explicativo, a identificación dos 

elementos vexetais, a identificación dos elementos non vexetais, o cálculo de necesidades e a 

explicación técnico-artística final. 

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

A persoa competidora ten liberdade na elección do deseño dos traballos, dentro da limitación que 

supoñen as especies vexetais e os elementos non vexetais dos que se disporá na área de 

competición. 

 

o Criterios de avaliación da proba 

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

seguintes criterios de avaliación: 
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Apartado Criterios de avaliación 

A. Trazado. Realizouse un bosquexo explicativo do traballo que se vaia 

realizar e unha listaxe dos elementos vexetais e non vexetais 

necesarios. 

B. Elección dos elementos vexetais e 

non vexetais, e cálculo de 

necesidades. 

Seleccionáronse as especies vexetais axeitadas e 

preparáronse para seren utilizadas. Elixíronse 

adecuadamente as ferramentas e os elementos non vexetais. 

Fíxose correctamente o cálculo de necesidades de material 

vexetal. 

C. Identificación das especies 

vexetais, das ferramentas e dos 

materiais empregados. 

Identificáronse as especies vexetais elixidas, as ferramentas 

e os materiais empregados. 

D. Uso dos materiais e das 

ferramentas.  

Empregáronse adecuadamente os materiais e as ferramentas. 

E. Composición. Dispuxéronse os elementos vexetais e non vexetais 

conforme o tipo de composición elixida. Presenta un estilo 

acorde co traballo concreto proposto. A composición 

transmite ritmo, movemento e ten unha adecuada 

combinación de cores; está correcta en relación cos 

conceptos de liña, proporción, profundidade, dominancia, 

unidade, expresión e harmonía. 

F. Explicación final do traballo ao 

xurado, e presentación e 

emprazamento. 

Explicáronse os aspectos de elección do estilo do traballo, 

das especies e dos materiais. Explicouse o proceso de 

montaxe. Presentouse axeitadamente no seu emprazamento. 

 

o Requisitos de saúde e seguridade 

Cada persoa competidora deberá traballar co máximo de seguridade, aplicando as medidas de 

seguridade en máquinas e ferramentas, e empregando os EPI correspondentes. En caso contrario, o 

xurado, en aplicación das normas da competición poderá retirala desta. 

 



 

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

     

 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa 

o Equipamentos de protección persoal 

As persoas competidoras deben achegar e empregar o seguinte equipo de protección persoal: 

 Roupa de traballo que inclúa un mandil de floraría. 

 Lentes e luvas de seguridade, en caso de cumpriren. 

 Calzado de seguridade homologado (bota ou zapato). 

Deberán, ademais, coñecer e entender a normativa e os requisitos relativos á seguridade e a saúde 

no uso das ferramentas, as materias primas e os espazos de traballo. 

 

4. Materiais e ferramentas que deben achegar as persoas participantes 

As persoas participantes levarán á competición: 

 Instrumental de debuxo: lapis de debuxo, lapis de cores, afialapis, gomas e caderno de 

debuxo. 

 Cinta métrica. 

 Caixa con ferramentas propias do talles de floraría. 

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 de 

aplicación nesta competición. 

 

5. Xurado 

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

constituído por Yolanda López López, experta da modalidade de competición de Floraría, que será 

a presidenta do xurado, así como polo 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. 

 

6. Premios 

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

competición de Floraría e representará a Comunidade Autónoma de Galicia na Olimpíada 

SpainSkills 2019. 
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 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.  

 

 


