
  

 

 
 

 
 
 

II CAMPIONATO GALEGO DA FORMACIÓN PROFESIONAL 
GALICIASKILLS 2012 
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Obxectivos 
 

- A posta en valor da calidade e o atractivo das ensinanzas de formación profesional 
da familia profesional de Electricidade e electrónica 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 electrónica na 

Olimpíada de Formación Profesional SpainSkills 2013. 
 

 

Data e lugar de celebración 

A competición celebrarase no CIFP Politécnico Santiago de Santiago de Compostela, o día 
24 de outubro. 

Participantes 
 
 
CENTROS ALUMNADO PROFESORADO-TITOR 

CIFP Politécnico de Santiago 

(Santiago de Compostela) 
Ismael Rosende Rey Ramón Mato Pardal 

CIFP Politécnico de Lugo 

(Lugo)  
Samuel Ferreiro Vázquez Roberto López López 

CPR Plurilingüe Montecastelo 

(Vigo) 
Sergio Pérez Machado Luís Miguel Menéndez Fuertes 

CIFP A Xunqueira 

(Pontevedra) 
 Jorge Ampudia Francisco Pérez 

CIFP A Farixa 

(Ourense) 
Miguel García López Angel Benito Álvarez Rodríguez 

 

Indumentaria 

Adecuado á especialidade de electrónica, (bata branca). 
 

 



  

 

Materiais e ferramentas a aportar polos participantes 
 
O Competidor aportará: 
O seu propio ordenador, cos recursos que considere (programas de desenvolvemento, 
programas  feitos, etc). 
Unha placa Protoboard co fin de completar o hadware de proba do PicDemo2  
O programador de Pics PicKit3 
Instrumentación básica de electrónica (multímetro, etc). 
 

 

Descrición da proba 
A proba consistirá en dúas sesións de tres horas, de mañá e tarde. Realizarase co PIC16F877 
en ensamblador.  
A os competidores daráselle a cabeceira do programa feita. 
 
Recursos dos microcontroladores a utilizar na proba: 

- Control de leds. 
- Control de entradas dixitais. 
- Manexo do 7 segmentos. 
- Control do LCD (Visualizador LCD Hitachi LM016L). 
- Temporizador (Este recurso pode implicar o uso da interrupción del temporizador, así 

que e conveniente incluír as interrupcións.. 
O test Project  propoñerao o presidente do xurado. Os vocais poderán modificar un 30% do 
mesmo se o consideran oportuno. 
 

Criterios de avaliación e/ou puntuación 
Elaborarase un Formulario de Puntuacións obxectivas no que se especifiquen os criterios de 
avaliación da proba, que se revisarán e no seu caso modificarán o día da proba. 
 

Xurado 
Será o responsable da avaliación dos participantes. A súa decisión será inapelable. 
Estará constituído por D. Belisario Sánchez Miniño experto do skill de electrónica 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 electrónica, 

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. 
 


