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Obxectivos 
 

- A posta en valor da calidade e o atractivo das ensinanzas de formación profesional 
da familia profesional de Edificación e obra civil, 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 sollado e azulexado na 

Olimpíada de Formación Profesional SpainSkills 2013. 
 

 

Data e lugar de celebración 

A competición celebrarase no CIFP Porta da Auga de Ribadeo no mes de outubro, a data 
concreta publicarase no mes de setembro. 

Participantes 
 
 
CENTROS ALUMNADO PROFESORADO - TITOR 

Daniel Nogueria Méndez 

David Rodríguez Reigosa 

CIFP Porta da Auga 

(Ribadeo) 

  
Javier López Pérez 

José Fernando Méndez  

de Andés Rodríguez 

  

 

Indumentaria 
Axeitada á especialidade de Sollados e Alicatados 
Equipos de seguridade propios da profesión. 

• Roupa. 
• Botas. 
• Gafas 
• Luvas 
• Protector auditivo. 

 

Descrición da Proba 
A proba consistirá na elaboración dun mural de azulexo de 15 x 15 coa bandeira de Galicia, 
segun o debuxo adxunto.  
Disporase de 8 horas;  cun descanso de 2 horas (xantar), penalizando o xurado, as que se 
presenten fora de tempo.  



  

 

 

O xurado valorará: 

 
Coñecementos teóricos: 

 
O coñecemento teórico e requirido pero non examinado especificamente. 
 
Son suficientes aqueles coñecementos necesarios para levar a cabo os traballos prácticos, 
que poden incluír: 
 

• Lectura e interpretación dos planos e detalles de acordo a normativa vixente. 
• Realización dos croques e detalles da execución. 
• Coñecemento de deseños xeométricos. 
• Coñecer de forma xeral os materiais e técnicas de traballo. 

 

Traballo práctico: 

 

O competidor ten que desenvolver de forma independente a execución do azulexado. 
O traballo práctico inclúe: 
 
Seguir as instrucións e medidas de seguridade. 
Utilizar as ferramentas e equipos indicados para o traballo práctico. 
Usar as técnicas específicas para: 

• Preparar as superficies. 
• Coidar as medidas e disposición exactas do debuxo. 
• Cortar as pezas. 
• Pegar as pezas. 
• Encher as xuntas. 

 



  

 

Verificar as medidas conforme al enunciado da proba (Test Project) 
Fixar, pegando as pezas según o enunciado da proba e os medios de traballo asignados: 

• Distribuír uniformemente o adhesivo. 
• Alindar e nivelar as pezas. 
• Evitar o exceso de adhesivo. 
• Realizar xuntas simétricas e de igual anchura. 

 
Limpar as xuntas de acordo co as prescricións: 
Limpeza do traballo final. 
 
 

Criterios de avaliación e/ou puntuación 

 
Esta sección define o criterio de avaliación e  número de puntuacións (subxectivas e 
obxectivas) adxudicadas. O número total de puntuacións para todo o criterio de avaliación 
ten que ser 100. 
 

Puntuacións Criterio 
Subxectiva Obxectiva Total 

A - Aparencia en conxunto 10 0 10 
B- Corte 10 0 10 
C- Nivel 0 10 10 
D- Plomo 0 20 20 
E- Planidade 0 20 20 
F- Medidas 0 20 20 
G- Debuxo totalmente completado 0 10 10 
Total 20 80 100 

 
Puntuacións subxectivas 
As marcas realizaranse na escala de 0 a 10. 
 
Especificacións de avaliación do Skill: 
 
Obxectivas (Tolerancias): 

• Cada milímetro de desfase desconta 1 punto nas obxectivas de 10 puntos e 2 puntos 
nas de 20 puntos, un desfase maior de 5 milímetros deixara ao competidor sen 
puntos nese apartado. 

A- Aparencia en conxunto: 
• Limpeza de pezas cerámicas. 
• Xuntas regulares. 
• Limpeza del área circundante a o proxecto. 

 
B- Corte: 

• Bordes irregulares. 
• Descasques. 
• Xuntas de tamaño irregular. 



  

 

 
C- Nivel: 

• Colocar o nivel nos azulexos e axustalo hasta que este nivelado. Situar o extremo da 
marca no desfase máximo. 

 
D- Plomo 

• Colocar o nivel nos azulexos e axustalo hasta que este aplomado. Situar o extremo 
da marca no desfase máximo. 

 
E- Planidade 

• A planidade comprobarase coa regra de 2,50 m. 
 
F-  Medidas 

• As medidas tomaranse sobre o total do mural (largo x alto) sendo de 0 a 10. 
Descontando 1 punto por cada milímetro de desfase. 

 
G- Debuxo totalmente completado 

- Pezas perdidas. 
- Pezas erróneas. 
- Proxecto no completado. 

 

 

Xurado 
Será o responsable da avaliación dos participantes. A súa decisión será inapelable. 
Estará constituído por:  
 D. José Fernando Méndez de Andés Rodríguez, experto do skill de sollado e azulexado de 
Galicia, que será o presidente 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 sollado e 

azulexado, 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. 


