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Queres demostrar as túas competencias profesionais adquiridas no ciclo formativo e 
ser protagonista dunha gran experiencia profesional e persoal?
Ven a Galiciaskills 2012. A túa competencia profesional pode levarte a participar nas 
competicións nacional (SpainSkills 2013) e internacional (Worldskills 2013).

Que é GaliciaSkills?
GaliciaSkills é o campionato galego da formación profesional, unha competición 
eminentemente práctica en 20 skills ou especialidades na que se miden as destrezas 
dos participantes, alumnado de formación profesional, que demostrarán a súa 
competencia profesional en representación do seu centro educativo.

Que son os skills?
Os skills son cada unha das especialidades ou profesións nas que vai haber 
competición e que se corresponden cun ou máis ciclos formativos das diferentes 
familias profesionais. 

En que skills haberá competición en Galiciaskills 2012?

§ Torneado.
§Fresado.
§Sollado e azulexado.
§Reparación de carrozarías de vehículos.
§Tecnoloxía do automóbil.
§Pintura do automóbil.
§Electrónica.
§Deseño de páxinas web.
§TI PC soporte de rede.
§Ebanistaría.

§Carpintaría.
§Peiteado.
§Coidados de beleza.
§Control industrial.
§Tecnoloxía da moda.
§Pastelaría.
§Cociña.
§Servizo de restaurante e bar.
§Xardinaría paisaxística.
§Deseño gráfico.

Quen pode participar?
Poden participar os centros públicos que impartan os ciclos formativos relacionados 
coas skills en competición. Cada centro seleccionará un competidor por skill (coa 
excepción do skill de Xardinaría paisaxística, no que participarán dous alumnos por 
centro), que terá unha idade máxima de 21 anos cumpridos durante o ano 2012.

En que consiste o campionato?
Os competidores desenvolverán diversas probas prácticas nas que demostrarán 
durante unha xornada, como máximo, as destrezas e habilidades propias da súa 
profesión. 
O competidor irá acompañado dun profesor do centro, que actuará como o seu titor e 
que se encargou da súa preparación para a competición.
Toda a información sobre o campionato, así como as bases de cada competición, 
pódese consultar na páxina web: http://www.edu.xunta.es/fp

Onde e cando se celebra Galiciaskills 2012?
As vinte competicións celebraranse en distintos centros educativos e ao longo do 
mes de outubro.

Como inscribirse?
Os centros inscribirán os seus representantes, cubrindo a solicitude de inscrición (en 
www.edu.xunta.es/fp), que deberá remitirse ao enderezo de correo electrónico 
sxopre@edu.xunta.es.
O prazo de inscrición é do día 1 de febreiro ata o día 31 de marzo de 2012. 

Que premios hai?
Haberá premios para o primeiro e o segundo clasificado de cada skill. 
§1º clasificado, medalla de ouro; formará parte do equipo galego que competirá 

representando a Galicia na Olimpíada nacional da formación profesional, 
SpainSkills 2013.

§2º clasificado, medalla de prata; quedará como suplente do equipo galego, no 
correspondente skill.  

Certificacións
O alumnado participante recibirá un diploma 
acreditativo da súa participación no 
campionato.
O profesorado recibirá unha 
certificación de participación
nunha actividade de
innovación educativa.
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