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1. Introdución e obxectivos específicos da modalidade de competición de 

Administración de sistemas en rede 

Introdución  

A Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional convoca o 5º Campionato Ga-

lego de Formación Profesional, Galiciaskills 2018. Organizado pola Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, e enmarcado en Spainskills e na organización inter-

nacional Worldskills, este campionato pretende darlle unha maior proxección e difusión á formación 

profesional que se imparte na nosa comunidade autónoma. 

 

Este é un campionato eminentemente práctico, que consiste no desenvolvemento de 25 competi-

cións relacionadas coas especialidades da formación profesional, nas 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. 

 

A competición de Administración de sistemas en rede está asociada ás competencias profesionais 

que debe realizar un/unha administrador/ora de sistemas. 

 

Os ciclos formativos relacionados con esta competición son: 

 Todos os da familia de Informática e Comunicacións. 

 Os seguintes ciclos da familia de Electrónica e Electricidade. 

o CM Instalacións de Telecomunicacións. 

o CS Mantemento Electrónico. 

o CS Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos. 

Obxectivos da competición 

 Darlle valor á calidade e ao atractivo das ensinanzas de formación profesional, e visualizar a 

competencia profesional do alumnado que cursa estas ensinanzas en Galicia. 

 Motivar o alumnado de formación profesional, incidindo no seu rendemento e no seu futuro 

profesional. 

 Recoñecer a profesionalidade e a dedicación do profesorado de formación profesional. 

 Crear un punto de encontro entre profesionais, profesorado e alumnado, fomentando a 

transferencia de coñecemento e afianzando os lazos entre a realidade empresarial e laboral, e 

a formación profesional no ámbito educativo. 

 Seleccionar o equipo galego que nos represente na Olimpíada de Formación Profesional 

SpainSkills 2019. 
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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. 

 

 
Requisitos de participación 

As persoas competidoras deberán: 

 Ter unha idade máxima de 21 anos o 31 de decembro de 2018.  

 Estar matriculadas nun ciclo formativo no curso 2018-2019. 

 

 
Coñecementos necesarios para o desenvolvemento da proba 

 

  Os coñecementos necesarios para a proba de Administración de sistemas en rede son: 

 Instalación e configuración de sistemas operativos GNU/Linux e Windows, en versión tanto 

persoal como servidor. 

 Instalación e configuración de servizos da capa de aplicación.  

 Configuración da rede (networking) en dispositivos Cisco e sistemas operativo GNU/Linux 

e Windows. 

 Configuración da seguridade en Cisco, GNU/Linux e Windows. 

 Resolución de problemas consultando a axuda dos dispositivos e dos sistemas operativos. 

 
Competencias requiridas 

 
 Administrar sistemas operativos monoposto e servidor, instalando e configurando o software 

en condicións de calidade, conforme os requisitos do plan de probas. 

 Administrar servizos de rede instalando e configurando o software en condicións de 

calidade, conforme os requisitos do plan de probas. 

 Administrar os dispositivos de rede conforme os requisitos de funcionamento do plan de 

probas. 

 Configurar e simular o funcionamento dunha rede telemática conforme o esquema proposto 

no plan de probas. 

 Integrar equipamentos de comunicacións en redes telemáticas, determinando a 

configuración para asegurar a súa conectividade conforme o plan de probas. 

 Configurar solucións de alta dispoñibilidade para protexer e recuperar o sistema ante 

situacións imprevistas. 

 Asegurar o sistema e os datos segundo as necesidades de uso e as condicións de seguridade 

establecidas no plan de probas. 

 Administrar usuarios conforme as especificacións do plan de probas, para garantir os 

accesos e a dispoñibilidade dos recursos. 

 Diagnosticar as disfuncións do sistema e adoptar as medidas correctoras parar restablecer a 

súa funcionalidade.  

 Resolver problemas e tomar decisións para acadar os obxectivos do plan de probas no menor 

tempo posible. 
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 Seguir as normas de seguridade persoal e hixiene pertinentes para garantir a integridade da 

persoa competidora e do resto de participantes. 

 
Patrocinadores 

Os patrocinadores da competición de Administración de sistemas en rede son (por orde alfabética): 

 Grupo Academia Postal 

 Informática Elinfo, SL. 

 Mouse Distribución Santiago, SL. 

 

2. A competición: instrucións xerais para o seu desenvolvemento 

 

En que consiste a competición 

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

dade a través dun traballo práctico denominado “Plan de probas”  que porá de manifesto a prepa-

ración das persoas competidoras no manexo de sistemas operativos, virtualización e configuración 

de dispositivos de rede. O Plan de Probas estará baseado no que se realizou na competición 39 TI 

Administación de sistemas en rede da Olimpíada SpainSkills 2017, aínda que reducindo o contido e 

a dificultade das probas aos días de competición do campionato galego. 

 

Aspectos para ter en conta no seu desenvolvemento 

Para realizar a proba empregaranse máquinas virtuais sobre VirtualBox 5.2, dispositivos Cisco e o 

software de simulación Cisco Packet Tracer (versión 6.3 ou superior) sobre computadores que terán 

o sistema operativo Windows 10 ou Ubuntu 18.04.  

 

Durante a competición non se disporá de conexión a internet e non estará permitido o uso de dispo-

sitivos móbiles nin calquera outro aparello electrónico que permita a comunicación das persoas par-

ticipantes co exterior. 

 

A axuda dispoñible será a incorporada nos propios sistemas operativos, no software instalado ou 

nos dispositivos de rede. 

 

3. Descrición da proba 

Definición da proba 

As persoas participantes deberán realizar durante a competición unha serie de exercicios prácticos 

relacionados coas seguintes actividades: 

 Montaxe e configuración de sistemas operativos en dispositivos finais e servidores. 

 Administración de direccionamento IPv4 e/ou IPv6. 

 Identificación e resolución problemas. 

 Realización de tarefas cotiás en equipamentos informáticos: xestión de usuarios, copias de 

seguridade, adopción de medidas de seguridade, etc. 
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 Realización de configuracións de switches, enrutadores, teléfonos IP e firewalls sobre dis-

positivos físicos, máquinas virtuais e/ou o simulador Cisco Packet Tracer. 

 Administración dunha LAN/WAN. 

 Xestión da seguridade da rede. 

 Creación e mantemento da documentación que se requira. 

 

Criterios de avaliación da proba 

En xeral, empregaranse os seguintes catro criterios de avaliación para valorar cada parte da proba: 

 

Criterios de avaliación 

A Conectividade Comprobouse que haxa comunicación entre orixe e destino. 

B Eficacia Comprobouse que a configuración realice o pedido. 

C Seguridade Comprobouse que cumpra os requisitos requiridos. 

D Direccionamento IP 
Comprobouse que a repartición de enderezos IP se realizase 

correctamente. 

 

O plan de probas indicará a puntuación correspondente a cada parte. 

 

Requisitos de saúde e seguridade 

Cada persoa competidora deberá traballar co máximo de seguridade, tendo en conta os riscos do 

manexo de aparellos electrónicos e respectando as normas xerais da competición.  

 

Equipamentos de protección persoal 

As persoas participantes na proba non precisarán ningún equipamento de protección persoal espe-

cial. 

Na zona de competición será preciso respectar as normas xerais de seguridade contra incendios, 

primeiros auxilios, hixiene e seguridade eléctrica.  

Antes de manipular calquera compoñente electrónico cumprirá comprobar que o cable de alimenta-

ción eléctrica estea desconectado. 

 

4. Materiais e ferramentas que deberán achegar as persoas participantes 

 

Os/as participantes non precisarán achegar ningún material nin ferramenta. 
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5. Xurado 

 

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

constituído por don Víctor Manuel Martínez Taboada, experto da modalidade de competición de 

Administración de sistemas en rede, 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. 

 

6. Premios 

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

competición de Administración de sistemas en rede 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.  

 

 


