
 

  

 

 
 

 
 
 

II CAMPIONATO GALEGO DA FORMACIÓN PROFESIONAL 
GALICIASKILLS 2012 

 

17 Deseño web 
 

 

 

 

Convoca: 

 

 

 
 

 

 

Patrocinan: 

 

                       
 

 



 

  

 

 
Obxectivos:  
 

� A posta en valor da calidade e o atractivo das ensinanzas de formación profesional da 
familia profesional de Informática e comunicacións, 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 web na 

Olimpíada de Formación Profesional SpainSkills 2013. 
 

 

Data e lugar de celebración 
A competición celebrarase no IES Muralla Romana de Lugo o día 17 de outubro. 
 

 

Participantes 

 
CENTROS ALUMNADO PROFESORADO-TITOR 

IES Muralla Romana 
(Lugo) 

Marcos Buján García José Máximo Fernández López 

IES A Carballeira 
(Ourense) 

Josué Vázquez Rendo José Felipe Iglesias Cañedo 

IES San Clemente 
(Santiago de Compostela) 

José Ramón Varela Fuentes Antonio Ricoy Riego 

CPR Plurilingüe 
Montecastelo 
(Vigo) 

Víctor Estevez Gómez Enrique Prieto Magán 

IES Ramón Mª Aller Ulloa 
(Lalín) 

Pablo Castaño Fernández Amador Abelleira Gómez 

 

 

Indumentaria 
Non é necesario que os participantes vistan indumentaria de traballo con características 
especiais. 
 
Materiais e ferramentas a aportar polos participantes 
Non se permitirá traer á competición ningún dispositivo de memoria nin a utilización de 
dispositivos móbiles. 



 

  

 

 
O competidor o único que poderá traer á competición é un teclado USB (sen memoria), un 
rato e unha tableta gráfica e os drivers necesarios para o seu funcionamento se fose 
necesario. 
 

Descrición da proba 
A proba consistirá na elaboración dunha páxina web. 
Disporase de 7  horas;  cun descanso para xantar, penalizando o xurado, as que se presenten 
fóra de tempo. 

O proxecto a desenvolver na competición será unha versión modificada un mínimo do 30% 
respecto ao test project publicado, o cal quere dicir que se poderán engadir ou suprimir 
cousas do proxecto orixinal. 

Criterios de avaliación e/ou puntuación 

 
 Criterios A:  Deseño plantilla    [10 PUNTOS] 

 Criterios B:  Animación e Vídeo    [15 PUNTOS] 

 Criterios C:  Implementación Front-End  [35 PUNTOS] 

 Criterios D:  Implementación Back-End  [40 PUNTOS] 

VER A FOLLA DE ESQUEMA DE PUNTUACIÓN PARA MÁIS 

DETALLE DOS PUNTOS QUE SERÁN AVALIADOS. 

 
 
Xurado 
Será o responsable da avaliación dos participantes. A súa decisión será inapelable. 
Estará constituído por D. Enrique Cabañas Olmo experto do skill de Deseño web 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 

� competidor con maior puntuación obterá a medalla de ouro no skill de cociña, 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. 
 


