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Obxectivos 
 

- A posta en valor da calidade e o atractivo das ensinanzas de formación profesional 
da familia profesional de Electricidade Eléctronica que se imparten nos centros da 
nosa comunidade autónoma. 

- Motivar o alumnado para a mellora da calidade da FP.  
- Recoñecer e estimular o labor do profesorado.  
- Potenciar as relacións dos centros nos que se imparten ciclos formativos coas 

empresas deste sector.  
- Seleccionar o competidor que represente a Galicia no skill de control industrial na 

Olimpíada de Formación Profesional SpainSkills 2013. 
 

 

Data e lugar de celebración 

A competición celebrarase no IES Urbano Lugrís da Coruña, o día 15 de outubro. 

Participantes 
 
 
CENTROS ALUMNADO PROFESORADO-TITOR 

IES Urbano Lugrís 
 

- José Luis Mariño Ruibal 

Colegio Fomento Montecastelo  
 

Iván Lemos Blanco Jaime Prado Cambeiro 

 

Indumentaria 

Adecuado á especialidade de Electricidade Electrónica 
Equipos de seguridade propios  da profesión. Nesta competición non se requiren. 
 

 

Descrición da proba 
A proba consistirá na elaboración dun proxecto de automatización, programando un PLC 
unha pantalla e un variador de velocidade. 
Disporase de 7 horas;  cun descanso de 2 horas, penalizando o xurado, as que se presenten 
fora de tempo.  

Horario de 10:00 a 14:00  de 16:00 a 19:00. 

O xurado valorará .tanto a parte técnica (manexo de ferramentas, orden etc, durante a 
elaboración), como os tempos empregados. 
 



  

 

Criterios de avaliación e/ou puntuación 
Configuración e Programación del PLC 
Configuración e Programación do Variador de Frecuencia. 
Configuración e Programación del Sistema de Visualización 
Posta en Marcha do conxunto. 
 

Xurado 
Será o responsable da avaliación dos participantes. A súa decisión será inapelable. 
Estará constituído por D. Jose Luis Mariño Ruibal experto do skill de control industrial de 
Galicia, que será o presidente do  xurado, polo profesorado da especialidade e por 
representantes das empresas patrocinadoras de ser o caso.  
Se algún membro do xurado é profesor ou profesora no centro onde cursa os seus estudos 
algún dos participantes, absterase de avalialo. 
 

Premios 
- O competidor con maior puntuación obterá a medalla de ouro no skill de control 

industrial, e representará á Comunidade Autónoma de Galicia na olimpíada 
Spainskills 2013. 

- O competidor coa seguinte mellor puntuación en cada skill obterá a medalla de prata 
nese skill, e será o suplente para representar a Galicia na olimpíada Spainskills 2013. 

- Os premios faranse públicos nun acto conxunto de entrega de premios e diplomas. 
- Se o considera oportuno o xurado algún premio pode quedar deserto. 
- Todos os competidores recibirán un diploma que certifique a súa participación en 

Galiciaskills 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 


