
  

 

 
 

II CAMPIONATO GALEGO DA FORMACIÓN PROFESIONAL 
GALICIASKILLS 2012 

 

37 Xardinaría 
 
 
Convoca: 

 
Patrocinan: 
 

       
 

       
 

                              



  

 

Obxectivos:  
 

- A posta en valor da calidade e o nivel das ensinanzas de formación profesional da 
familia de Agraria 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 xardinaría na 

Olimpíada de Formación Profesional SpainSkills 2013. 
 
 
Data e lugar de celebración:  

A competición celebrarase no CIFP A Granxa de Ponteareas, o día 19 de outubro. 

 
Participantes: 
 

CENTROS ALUMNADO PROFESORADO-TITOR 

Laura Santiso Castillo 

Marta Gil Álvarez 

Jorge Magariños Alende 

Sergio Lizarza Moreno 

CIFP A Granxa 
(Ponteareas) 

David Oscar Cruz Alonso 

Heitor Fernández Méndez 

Eliseo Castro Iglesias 

 

Indumentaria 
Adecuado á especialidade de Xardinaría (C.M. Xardinaría e C.S. Xestión e Organización 
dos Recursos Naturais e Paisaxísticos) 
Equipos de seguridade propios da profesión. Deberán usar: 
Funda composta de cazadora cremalleira (EN 340) e pantalón (EN 340) de cor verde. 
Camisa dos bolsos con manga larga (EN 340) (verde, amarela, azul claro). 
Luvas nitrilo sop. de algodón (EN388 4.2.1.1). 
Botas de seguridade tipo III, S1P (EN 345).  
Equipos de protección individual propios de cada labor: 
Orelleira Tipo Top Confort 33dB (EN352-1) 
Gafa Tipo Toy antiempañante (EN 166) 
Mascarilla Tipo moldeada con válvula FFP2 (EN 149) 
Xeonlleira exterior Tipo pvc/oxford (EN 340) 
Reforzo lumbar: Faixa lumbar dobre cara tipo (S-9428) 



  

 

Materias e ferramentas aportadas polo centro. 
Os materiais, medios e ferramentas serán aportadas polo centro o que pertence o equipo 
participante. Non se permitirán aquelas que non sexan autorizadas polo xurado previo ao 
inicio da competición. 
 
Descrición da Proba 
 
A proba consistirá na execución dun Proxecto de Axardinamento proposto polo xurado. 
Disporase de 8 horas (de 9:30 a 13:30 e de 15:00 a 19:00) ;  cun descanso de 1,5 horas de 
13:30 a 15:00, penalizando o xurado, as que se presenten fora de tempo.  
 

09:00 h Acto de presentación e benvida . 

09:15 h Acreditación dos participantes 

09:30 h Inicio da competición. 
 

Xornada matinal da competición. 
 

14:00 h XANTAR 
15:00 h 

 
 

19:00 h 

 
Xornada de serán  da competición. 

 
Fin da competición. 

19:45 h Avaliación do Xurado. 

 
Cada equipo executará o seu propio xardín. 
Antes do inicio da competición, os equipos participantes recibirán unha lista cos 
materiais e equipos que estarán dispoñibles durante a competición. Unicamente usando estes 
materiais, cada equipo participante deberá executar o proxecto do xardín de 5m x 5m.  
O proxecto debe ir acompañado pola proposta de sistema de cualificación baseado nos 
criterios de avaliación definidos máis adiante. 
A proposta do sistema de cualificacións realízana as persoas que desenvolven o 
proxecto. O esquema detallado e final de puntuacións é desenvolvido e acordado por todos 
os Expertos na Competición. 
 
O xurado valorará:  

Parte técnica: 
Replantexo do proxecto. 
Uso das técnicas e métodos de traballo axeitadas a cada labor. 
Seguridade e hixiene no posto de traballo e na execución do proxecto. (Limpeza e orde no 
posto de traballo, ergonomía, equipos de protección individual)  
 
Parte práctica: 
Destreza e habilidade no manexo de materiais e medios.  
Manexo de equipos de nivelación e replantexo. 
Manexo de ferramentas e máquinas. 
Manexo de materiais. 
Manexo de plantas. 
 
CAMBIO DO TEST PROJECT, o xurado poderá cambiar ata un 30% da proba previo ao 
inicio da competición.  



  

 

Requirirase que no xardín haxa 4 destes compoñentes: 
a) Pavimento. 
b) Muretes. 
c) Escaleiras. 
d) Construcións de madeira (pérgola, terraza). 
e) Auga, estanque. 
f) Acondicionamento de espazo verde (50% da superficie total). 
Son obrigatorios, en calquera caso, os ítems "a", "d" e "f". 
Un mes antes do inicio da competición, o deseño debe ser entregado á organización.  
O deseño debe acompañarse do plan de traballo e un debuxo técnico coas medidas claras, a 
vexetación e unha explicación do deseño. 
Os deseños dos xardíns deberán poder reformularse para que os competidores poidan 
mostrar as súas destrezas en 8 horas de competición, durante 1 día. 
As habilidades técnicas que deben observarse son: 
· Medir, delimitar e nivelar. 
· Corte, colocación e desprazamento de pedras e lousas (de pedra natural ou artificial), 
para chanzos, muros e pavimentos. 
· Traballo en madeira para realizar chanzos, pérgola, terraza. 
· Poñer no lugar e dispoñer chan e terra vexetal. 
· Sementeira de céspede (plantación de terróns), plantación de árbores, arbustos e matas de 
flores, plantas perennes. 
As probas consisten en traballo práctico, os coñecementos teóricos son os necesarios para 
levar a cabo o traballo práctico. 
 
PUNTUACIÓNS 
 
Na folla de puntuación irán detallados todos os criterios de puntuación, obxectivos e 
subxectivos. 
A puntuación total será de 100 puntos, estes dividiranse entre puntuación Obxectiva e 
Subxectiva. 
 
Os criterios de avaliación serán os seguintes: 
 

Sección Criterio Puntuación 

  Subxectiva Obxectiva Total 

A Proceso de traballo 20 0 20 

B Elementos vexetais 10 10 20 

C Pavimentación 3 12 15 

D Muros e escaleiras 2 8 10 

E Zona de auga 2 8 10 

F Construcións de madeira 3 12 15 

G Impresión xeral 10 0 10 

Total = 50 50 100 

 



  

 

Cada criterio terá un máximo de 10 aspectos a avaliar. 
As puntuacións subxectivas outórganse de acordo a unha escala do 1 ao 10 sendo 1 a nota 
menor e 10 a máxima. 
As puntuacións obxectivas estarán supeditadas a uns niveis de tolerancia para cada 
criterio e reflectirán estándares reais. 
Os aspectos que serán avaliados en cada sección do Proxecto son*: 
*Aqueles que se refiran estritamente a datos concretos do proxecto poderán variar en función das variantes do proxecto, ate un 30%. 

 
A.- Proceso de traballo 

• A limpeza do sitio e a seguridade. 
• A organización dos patróns de traballo e a loxística. 
• O traballo en equipo. 
• O uso de ferramenta, equipo e material. 
• A ergonomía, a saúde e a seguridade e as proteccións persoais. 

 
B.- Implantación do espazo verde. 

• A colocación dunha árbore específica. 
• Dimensión dun macizo de flores específicas. 
• Habilidade da sementeira ou colocación de terróns. 
• Plantación segundo a planificación. 
• Unión dos terróns de céspede. 

 
C.- Pavimentación. 

• Distancia dende a fronte ata a esquina da pavimentación. 
• Altura do camiño de pedras. 
• Pavimentación a nivel igualado. 
• Continuidade das fileiras igualadas ao longo dunha lonxitude. 
• Acabado dos cortes. 

 
D.- Muros e escaleiras. 

• Distancia dende o lado esquerdo á esquina do muro. 
• Altura da parte superior da escaleira de pedra. 
• Reboque da parede, rematado do muro. 
• Terminación da parte dianteira do muro. 
• Pedras distribuídas uniformemente no muro. 

 
E.- Zona de auga. 

• Anchura da fronte do estanque. 
• Altura do nivel da auga. 
• Correcta instalación da liña antifugas no estanque. 
• Correcta instalación do estanque. 

 
F.- Construcións de madeira. 

• Lonxitude da cuberta frontal. 
• Altura da pérgola. 
• Estabilidade da construción da cuberta. 
• Uso correcto das fixacións e os parafusos da pérgola. 



  

 

G.- Impresión xeral. 
• Aspecto estético. 
• Creatividade. 
• Limpeza xeral. 
• Aspecto xeral. 
• Combinación de plantas. 

 
Puntuaranse aspectos iguais para todos os competidores. 
 
Un exemplo pode ser o seguinte: o aspecto 'Limpeza de Lugar e Seguridade' de Sección 1, 
'Proceso de Traballo'. Esta sección é un 20% das marcas totais e un 100% subxectivo. 
Esbozando límites específicos aos compoñentes de cada aspecto nesta sección, unha marca 
pode máis facilmente ser determinada. Fíxese en que isto é suxerido soamente, e imposto ou 
aceptado a ata agora. Discusión axudará a determinar o resultado final de criterios de 
avaliación, seguindo o cambio de 30% no proxecto unha vez xuntos estamos en Calgary. 
Espérase que este método pode axudar a lograr un aumento esencial na obxectividade das 
avaliacións deste proxecto de competencia, e acelerar o proceso considerablemente. 
 
A. Proceso de traballo un 20% 

- Limpeza de lugar e seguridade un 4% 
- Organización de patróns de traballo e loxísticas un 4% 
- Traballo en equipo un 4% 
- Uso de ferramenta, equipamento e  materiais un 4% 
- Ergonomía, saúde e seguridade, protección individual un 4% 
Nota: baseado no gráfico acompañado arriba, e da información noTD, suponse que este 
aspecto tería un valor total dun 4% das marcas para o equipo. 
 
A. Proceso de traballo 

- Limpeza de lugar e seguridade de seguridade   
Ferramentas non son deixadas estando ao redor de @.25 ___ ___ ___ ___  
Algunhas ferramentas deixaban tombándose ás veces @.15 ___ ___ ___ ___  
Ferramentas deixadas estando ao redor da miúdo @.05 ___ ___ ___ ___ 
Seguridade/limpeza facía caso omiso con ferramentas en todas as partes de @.00 ___ _ 
 
Materiais cortaba/excesivo son amoreados ou eliminados @.25 ___ ___ ___ ___  
Materiais deixaban en viais ou in situ ás veces @.15 ___ ___ ___ ___  
Riscos creados con materiais cortaba/excesivo @.05 ___ ___ ___ ___  
Condicións antiestéticas e perigosas de materiais @.00 ___ ___ ___ ___  
 
Lugar é sempre seguro para traballadores @.25 ___ ___ ___ ___  
Lugar é máis a miúdo seguro para traballadores @.15 ___ ___ ___ ___  
Lugar é a miúdo perigoso para traballadores @.05 ___ ___ ___ ___  
Lugar é xeralmente perigoso, un problema esencial @.00 ___ ___ ___ ___  
 
Seguridade pública consideraba e implementar sempre @.25 ___ ___ ___ ___  
Seguridade pública non sempre considerada, pero non sempre @.15 ___ ___ ___ ___  
 Seguridade pública ás veces evidente @.05 ___ ___ ___ ___ ¬¬¬ 
Seguridade pública non considerada, unha área perigosa @.00 ___ ___ ___ ___  



  

 

Cando finalice a proba, os competidores deberán abandonar a zona de competición, 
para que o xurado poida realizar a puntuación. 
Cando todas as puntuacións se realicen, o xurado entregaraas ao Presidente do xurado e os 
competidores poderán volver á zona de competición para realizar fotografías. 
 
O procedemento de avaliación será o seguinte: 
 
A.- Proceso de traballo 

O proceso de traballo é de puntuación subxectiva. 
Xúlgase o proceso de traballo ao longo do día. 

 
B.- Implantación do espazo verde. 

• Tómanse medidas dos obxectos verdes con 4% de tolerancia. 
• Tómanse as dimensións dos obxectos verdes con 4% de tolerancia. 
• A habilidade de plantar debe amosar o coñecemento do competidor. 
• Xulgar a planificación de plantar só en puntos principais. 
• As xuntas entre os terróns de céspede deben ser pechadas e no mesmo nivel. 
• O céspede está firme cando se camiña sobre el. 
• O céspede está igualado con 10 mm de tolerancia por debaixo dun nivel. 

 
C.- Pavimentación. 

• Tomar medidas do pavimento con 2% de tolerancia. 
• Tomar as dimensións do pavimento con 2% de tolerancia. 
• O pavimento de pedra natural está igualado con 8 mm de tolerancia por debaixo de un 

nivel. 
• El pavimento de pedra artificial está igualado con 4 mm de tolerancia por debaixo de 

un nivel. 
• Las xunturas deben estar alternas seguindo un patrón ou deseño. 

 
D.- Muros e escaleiras. 

• Tomar medidas dos muros e as escaleiras cun 2% de tolerancia. 
• Tomar as dimensións dos muros e escaleiras cun 2% de tolerancia. 
• Os chanzos das escaleiras deben ser iguais en altura. 

 
E.- Zona de auga. 

• Se se aplican, xulgar as características da zona de auga con auga nelas. 
• El revestimento do estanque debe estar completamente escondido. 

 
F.- Construcións de madeira. 

• Toma de medidas das construcións de madeira con 1% de tolerancia. 
• Tomar as dimensións das construcións de madeira con 1% de tolerancia. 
• Los postes das cercas deben estar ben plomados. 
• Los parafusos e os cravos deben estar nunha liña. 

 
G.- Impresión xeral. 

• A impresión xeral é unha puntuación subxectiva. 
• Xulgar a aparencia estética e creatividade só no proxecto completo e en partes del. 



  

 

Infraccións 
• Que os competidores falen con calquera persoa do público, durante a realización das 

probas. 
• Usar materiais, ferramentas, produtos non permitidos. 
• No cumprir as normas de seguridade e hixiene. 

 
As infraccións serán valoradas nos criterios obxectivos. 
 
SEGURIDADE E HIXIENE. 
 
Na seguinte matriz se mencionan los requisitos específicos de seguridade:  
 

Equipos de protección individual para Xardinaría da Paisaxe  
Fase de traballo Gafas de 

protección 
Luvas Camisa de 

manga larga 
Xeonlleiras Botas de 

seguridade 
Protectores 
auditivos 

Máscara 
antipo 

Faixa 
lumbar 

Manexo do solo  X X  X    
Compactación do 
solo 

 X X  X X   

Aserrado de 
bloques de 
formigón e pedra 

X X X  X X X  

Aserrado mecánico 
de madeira 

X X X  X X X  

Tradeado de 
madeira 

X X X  X    

Colocación de 
pedras e 
prefabricados de 
formigón.  

 X X X X   X 

Construción de 
superficies planas 

 X X X X    

Traballo con 
substratos 

 X X  X    

Traballos de 
plantación 

 X X  X    

 
Equipos de seguridade propios da profesión. Deberán usar: 
Funda composta de cazadora cremalleira (EN 340) e pantalón (EN 340) de cor verde. 
Camisa dos bolsos con manga larga (EN 340) (verde, amarela, azul claro). 
Gafa Tipo Toy antiempañante (EN 166) 
Orelleira Tipo Top Confort 33dB (EN352-1) 
Luvas nitrilo sop. de algodón (EN388 4.2.1.1). 
Mascarilla Tipo moldeada con válvula FFP2 (EN 149) 
Xeonlleira exterior Tipo pvc/oxford (EN 340) 
Botas de seguridade tipo I, S1P (EN 345).  
Equipos de protección individual propios de cada labor: 
Calquera outra que sexa preciso para a correcta execución da tarefa a realizar) 
 
Los requisitos específicos de seguridade para la Xardinería del Paisaxe inclúen, aínda que 
non se limitan a: 

• Protección de ollos e oídos 



  

 

• Luvas 
• Máscara de po 
• Protectores de xeonllos 
• Botas de seguridade 
• Camisa de manga larga 

 
Outros requisitos de seguridade e hixiene son os seguintes: 
-Identificar as saídas de emerxencia próximas. 
-Depositar o lixo nos contedores apropiados. 
 
DIRECTRICES PARA OS COMPETIDORES 
 
1. Antes iniciarse a Competición. 
 
Os competidores recibirán as Normas da Competición e as Descricións Técnicas pertinentes 
do seu Titor. Recibirán información sobre as ferramentas e todos os equipos adicionais ou 
materiais que deberán levar consigo e os criterios xerais de avaliación.  
 
2. Inmediatamente antes da Competición 
 
2.1. Antes do comezo da Competición, todos os competidores terán dispoñibles 15 minutos 
como máximo co obxecto de preparar o posto de traballo (asignado a cada equipo mediante 
lotes de planos), para comprobar e preparar ferramentas e materiais e, baixo a orientación de 
expertos e supervisores de taller, terán as maiores oportunidades posibles de familiarizarse 
con máquinas, ferramentas e materiais auxiliares e de practicar utilizando materiais que se 
empregarán na competición. Chamarase a atención dos competidores cara ás listas de 
comprobacións para seguridade e hixiene e para a xustiza e transparencia. Estas listas de 
comprobacións deberán ser explicadas.  
2.2. O competidor terá dereito a facer preguntas e, ao final do período de preparación, 
deberá confirmar verbalmente que se familiarizou con todo. Os competidores deberán 
presentar o seu pasaporte/tarxeta de identidade para validar a súa identidade e a súa data de 
nacemento. 
2.3. Antes do comezo da competición, o competidor será informado do desenvolvemento 
detallado da competición, incluída os horarios e o uso compartido de equipos cando 
proceda. 
2.4. Inmediatamente antes do comezo da Competición, entregarase ao competidor o 
Test Project, material explicativo e información sobre o sistema de avaliación, incluída a 
máxima puntuación alcanzable. Concederase como mínimo 15 minutos, que non estarán 
incluída no tempo de competición, para estudar estes documentos e información e para facer 
preguntas.  
 
3 Durante a Competición  
 
3.1. Os competidores serán responsables das súas propias ferramentas, instrumentos e 
materiais auxiliares. Se algún competidor por esquecemento ou perdida non dispón dalgunha 
ferramenta, deberá establecer contacto co experto xefe que dispoñerá a través do supervisor 
de taller a entrega do material substitutivo entre o que estea dispoñible. 
8.3.2. Os instrumentos de medida deberán calibrarse cos do xurado co obxecto de evitar 



  

 

erros. 
3.3. A cada equipo-competidor asignaráselle un número persoal que deberá ser utilizado 
para o Test Project e para os documentos presentados para avaliación. 
8.3.4. O competidor deberá esperar a que o presidente dea a orde para comezar e rematar o 
traballo. 
3.5. Non poderá establecerse ningún contacto con outros competidores ou convidados 
durante os períodos de traballo sen o permiso do experto xefe. O competidor non poderá 
abandonar a zona da Competición sen permiso e sen unha razón lexítima. Ademais, non 
poderá establecer ningún contacto co experto do seu centro durante o período 
inmediatamente anterior ou en calquera momento durante a competición de skills, se non é 
en presenza dun experto que non sexa do seu centro. Está prohibido o uso de teléfonos 
móbiles ou doutros equipos electrónicos para intercambiar información.  
8.3.6. O competidor poderá pedir que se lle proporcione material substitutivo se o que se lle 
haxa proporcionado orixinalmente perdeuse ou sufriu danos, pero isto podería conducir a 
unha redución da puntuación concedida. O xurado determinará a escala de calquera redución 
antes da competición. 
3.7. Deberán respectarse estritamente todos os regulamentos de seguridade e hixiene, 
incluídas as normas de protección especificadas no resumo técnico ou polos expertos. Todo 
defecto en máquinas ou equipos deberá ser comunicado inmediatamente. En todas as 
operacións de retirada de materiais, deberán levarse lentes de seguridade. O calzado e a 
roupa deberán cumprir os regulamentos de saúde e seguridade. 
3.8. O presidente ten que ser informado inmediatamente se algún competidor se pon 
enfermo ou se lesiona. O xurado decidirá se se poderá compensar o tempo perdido. Se un 
competidor se ten que retirar debido a enfermidade recibirá puntuacións por todo o traballo 
que rematase antes da súa marcha. Faranse tódolos esforzos posibles para facilitar a volta do 
competidor e para que recupere o tempo perdido se é posible. 
3.9. Os competidores que se encontren culpables de conduta deshonesta ou que rexeiten 
cumprir os regulamentos ou seguir as indicacións do equipo de xestión de skills, ou que se 
comporten dun xeito prexudicial para a realización correcta da competición GaliciaSkills, 
serán sometidos ao procedemento disciplinario descrito anteriormente no apartado 7. 
Está prohibido o uso de teléfonos móbiles ou doutros equipos electrónicos para intercambiar 
información. 
 
4. Despois da Competición 
 
4.1. Cando remate a Competición, os competidores terán unha oportunidade de intercambiar 
puntos de vista e experiencias con outros competidores e cos expertos. 
4.2. O presidente do xurado dará instrucións para a embalaxe das ferramentas e equipos. O 
posto de traballo, incluídas as máquinas ferramentas, deberá deixarse limpo e ordenado. 
 
 
Xurado 
Será o responsable da avaliación dos participantes. A súa decisión será inapelable. 
Estará constituído por D. Eliseo Castro Iglesias, experto do skill de Xardinaría 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 dalgún competidor, absterase de 
avalialo. 



  

 

 
Premios 

- Os competidores (equipo de dúas persoas) con maior puntuación obterán a medalla 
de ouro no skill de xardinaría, e representará á Comunidade Autónoma de Galicia na 
Olimpíada Spainskills 2013. 

- Os competidores (equipo de dúas persoas) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


