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Obxectivos 
 

� A posta en valor da calidade e o atractivo das ensinanzas de formación 
profesional da familia profesional de Artes gráficas, 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 estas ensinanzas 

coas empresas deste sector.  
� Seleccionar o competidor que represente a Galicia no skill de deseño 

gráfico na Olimpíada de Formación Profesional SpainSkills 2013. 
 
 

Data e lugar de celebración 

A competición celebrarase no IES Leixa de Ferrol, o 18 de outubro. 

 

Participantes 
 
CENTROS ALUMNADO PROFESORADO-TITOR 

Iván García Vázquez 

Lucas García Gondar 

María Carbón Sabín 

IES Leixa 

(Ferrol) 

Raquel Schafer Freire 

José Antonio López Suárez 

 
 

Indumentaria 
O competidor non necesita unha indumentaria especial, só precisa de levar unha 
roupa cómoda. 
 
 

Materiais e ferramentas a aportar polos participantes 
Recoméndase así mesmo a cada participante levar materiais propios para a 
realización do traballo, tales como: Cutter, regras, tipómetro, cores, lápis, goma 
de borrar, ….etc. 

 
 
 
 



  

 

Descrición da Proba (Test Project) 
 
 
TAREFA  
Deseño dunha guía comprensiva sobre a nova FP para alumnos e profesores. 
 
DESCRICIÓN 
 
Deseño dunha guía que aclare dunha forma sinxela e esquemática, todas as 
dúbidas sobre os cambios nos novos ensinos de formación profesional e achegue 
aos docentes e alumnado á nova nomenclatura. 
 
INSTRUCIÓNS 
 

� Produto editorial deberá constar dunha portada e contraportada e unhas 
páxinas interiores onde irán os textos. - O deseño non debe exceder o 
tamaño de A3 (incluídas as cruces de rexistro e o sangue). Tense completa 
liberdade para a forma do deseño, pero ten que ser a toda cor. 

� Téñense que usar as imaxes fornecidas aínda que poderán ser modificadas 
para personalizar o seu deseño. 

� deseño debe incluír: 
- Logotipo. 
- Texto fornecido. 
- Imaxes fornecidas. 

� A Guía terá que levar numeración de páxinas, retícula, páxinas maqueta e 
estilos. 

� O traballo deberá entregarse nun formato propio de InDesing ou 
QuarkXpress coa recompilación de fontes e imaxes.  

� Así mesmo entregarase en formato PDF para impresión.  
� O deseño será entregado cortado, montado, dobrado e grapado. 

 
MERCADO OBXECTIVO 
 
A guía irá dirixida a xente adolescente, adultos novos (alumnos) e a adultos 
(profesores). 
 
INSTRUCIÓNS PARA O COMPETIDOR 
 

� tempo límite para esta proba é de 5 horas. 
� Os competidores usarán unicamente o material fornecido.  
� Non está permitido o uso de internet, nin outros aparellos non fornecidos 

pola organización.  
� Os competidores non poderán manter contacto co público, nin con ningunha 

outra persoa que non sexan os expertos ou avaliadores 
 
CAMBIO DO TEST PROJECT, nos casos que se cambie, será ata un máximo dun 30%. 
 



  

 

Criterios de avaliación e/ou puntuación 
 
Esta sección define os criterios de avaliación e a puntuación (subxectiva e 
obxectiva) A suma total de puntos de todos os criterios debe ser igual a 25.  
 
1. Total criterios subxectivos e obxectivos  
 
A Proceso creativo 2  
B Deseño final 8  
C Uso do computador 4 
D Habilidades manuais 2  
E Coñecemento da industria gráfica 4 
F Salvado e formato de arquivo 5  
 
Total = 25 (15 obxectivos 10 subxectivos) 
 
2. Subcriterios 
 
Sección A - Proceso Creativo - 2 puntos 
A.1 Ideas e orixinalidade  
A.2 Comprensión do público a quen se dirixe.  
A.3 Comprensión das directrices da tarefa.  
A.4 Relevancia de todos os aspectos da tarefa. 
 
Sección B - Deseño Final - 8 puntos 
B.1 Calidade da composición visual (aparencia estética e equilibrio).  
B.2 Legibilidad do deseño.  
B.3 Contraste e legibilidad do texto.  
B.4 Elección apropiada da tipografía. 
B.5 Calidade da tipografía (tamaño, peso e espazo entre letras e liñas).  
B.6 Calidade das cores utilizadas (elección, equilibrio visual e harmonía).  
B.7 Calidade da diagramación (equilibrio dos elementos: texto, branco e imaxes). 
B.8 Calidade da manipulación de imaxe (corrección de cor, recorte, retoque e 
montaxe).  
B.9 Calidade da fusión de imaxes (sombra, cor, perspectiva, proporción e 
unidade). 
B.10 Calidade do deseño vectorial.  
B 11 Calidade do deseño doutros elementos (gráficos, táboas, mapas, esbozos, 
etc.).  
B 12 Calidade da presentación final do traballo (aliñamento, limpeza, cortes). 
 
Sección C - Uso do Computador - 6 Puntos 
C.1 Resolución das imaxes como a solicitada na tarefa.  
C.2 Modo de cor como o solicitado na tarefa.  
C.3 Dimensión da imaxe como se solicite na tarefa. 
C.4 Manipulación da imaxe (selección, recorte, retoque, clonado, montaxe) feita 
correctamente.  



  

 

C.5 Corrección da cor da imaxe feita correctamente.  
C.6 Fusión de imaxe feita correctamente. 
C.7 Usa páxinas mestras e follas de estilo como se solicita na tarefa..  
C.8 Dimensións finais do esbozo como pedido na tarefa.  
C.9 Todo texto pedido está presente na tarefa.  
C.10 Todos os elementos pedidos están presentes na tarefa. 
 
Sección D - Habilidades Manuais - 4 Puntos 
D.1 Repasa impresións para presentación.  
D.2 Monta e identifica impresións en ferro para presentación.  
D.3 Monta prototipo 3D para presentación. 
 
Sección E - Coñecemento da Industria Gráfica - 5 Puntos 
E.1 Sangría aplicada como se solicita na tarefa.  
E.2 Trapping aplicado como se solicita na tarefa.  
E.3 Overprint aplicado como se solicita na tarefa.  
E.4 Modo de Cor e Cores Spot utilizados como se solicita na tarefa.  
E.5 Separacións feitas correctamente impresas ou en PDF. 
E.6 Impresión composta realizada correctamente.  
E.7 Aplica indicacións para produción final (marcas de corte, rexistro de cor, 
dobleces, terminados etc,.). 
 
Sección F - Salvado do Arquivo - 5 Puntos 
F.1 Salva imaxes no formato de arquivo como o pedido na tarefa.  
F.2 Perfil ICC presente nas imaxes como se solicita na tarefa..  
F.3 Salva arquivos PDF como se solicita na tarefa. (con identificación).  
F.4 Arquivos de produción final gardados como se solicita na tarefa. F.5 Ficheiros 
de produción final gardados como se solicita na tarefa. (arquivos abertos, 
pechados, fontes e imaxes). 
 
3. Puntuación subxectiva. 
 
É nestes casos nos que os puntos atribuiranse nunha escala de 1 a 10 da forma 
seguinte. 
Perfecto = 10 puntos.  
Moi bo = 9 puntos.  
Bo = 8 puntos.  
Razoablemente bo = 7 puntos. 
Suficiente = 6 puntos.  
Medio = 5 puntos.  
Pobre = 4 puntos.  
Insuficiente = 3 puntos.  
Moi malo = 2 puntos.  
Non se pode avaliar = 1 punto. 
 
Total = 30 puntos (20 obxectivos + 10 subxectivos) 
 



  

 

Xurado 
 
Será o responsable da avaliación dos participantes. A súa decisión será inapelable. 
Estará constituído por:  
Dona María Salas Aguilera, experta do skill de deseño gráfico de Galicia, que será 
a presidenta do xurado, polo profesorado da especialidade e por representantes 
das empresas patrocinadoras de ser o caso.  
 
 

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

deseño gráfico, e representará a 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. 


