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1. Introdución e obxectivos específicos da modalidade de competición de Enxeñaría 

de deseño mecánico-CAD 

 

Introdución 

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, da Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional, da Xunta de Galicia, organiza o V Campionato Galego 

de Formación Profesional.  

A modalidade de Enxeñaría de deseño mecánico-CAD refírese ao uso de tecnoloxías de deseño asistido 

por computador para a elaboración de todos os modelos gráficos, planos, documentos e ficheiros que 

conteñan a información necesaria para a fabricación e a documentación de pezas e compoñentes típicos, 

que dan resposta ás funcións e ás necesidades que se presentan en enxeñaría mecánica. 

Os ciclos formativos relacionados con esta competición son:  

 CM Mecanizado. 

 CM Soldadura e Caldeiraría. 

 CS Construcións Metálicas. 

 CS Deseño en Fabricación Mecánica. 

 CS Programación da Produción en Fabricación Mecánica. 

 CS Programación da Produción en Moldeamento de Metais e Polímeros. 

 

Obxectivos 

Esta competición ten como obxectivos: 

 Darlles valor á calidade e ao atractivo das ensinanzas de formación profesional da familia 

profesional de Fabricación Mecánica, que se imparten nos centros de Galicia. 

 Motivar o alumnado para a mellora da calidade da FP.  

 Recoñecer e estimular o labor do profesorado.  

 Potenciar as relacións dos centros onde se imparten estas ensinanzas coas empresas deste sector. 

 Seleccionar a persoa que represente a Galicia no skill de Enxeñaría de deseño mecánico-CAD na 

Olimpíada de Formación Profesional SpainSkills 2019. 

 

Lugar e data da competición 

A competición, integrada no 5º Campionato Galego de Formación Profesional, terá lugar no mes de 

novembro no recinto Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda. 
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Requisitos de participación 

As persoas competidoras deberán ter unha idade máxima de 21 anos o 31 de decembro de 2018.  

Deberán estar matriculadas nun ciclo formativo no curso 2018-2019. 

Cada centro presentará unha única persoa participante, que deberá ir na compaña dun profesor ou unha 

profesora que se comprometan a exercer o papel de titor ou titora. 

Durante a competición realizaranse reportaxes fotográficas que se utilizarán para a difusión dos 

campionatos de formación profesional. As persoas participantes autorizan a utilización destas fotos e 

destes vídeos para tal fin. 

 

2. A competición: instrucións xerais para o seu desenvolvemento  

En que consiste a competición 

A competición consiste na demostración e a valoración das competencias propias desta especialidade a 

través dun traballo práctico denominado “Plan de probas” en Galiciaskills 2018 (Test Project nas 

competicións internacionais), que porá de manifesto a preparación das persoas competidores para xerar os 

planos de conxunto e despezamentos de elementos de fabricación mecánica utilizando os recursos propios 

do CAD, así como documentos complementarios (renderizados, explotados, estudos cinemáticos, etc.), 

seguindo a normativa aplicable en cada campo.  

 

Aspectos para ter en conta no seu desenvolvemento 

Competencias: 

 Modelar pezas e conxuntos en 3D. 

 Realizar planos tanto de conxunto como de despezamento. 

 Realizar a enxeñaría inversa a partir dun modelo físico. 

 Crear vistas realistas (renderizado). 

 Interpretar información técnica incluída en planos, normas e catálogos. 

 Determinar as características cinemáticas de conxuntos. 

 Levar a cabo adaptacións de deseño e actualización dos documentos. 

 Coñecer os materiais e os procesos de fabricación. 

 Personalizar os contornos de traballo. 

Coñecementos: 

 Manexo e configuración de sistemas operativos e software habitual. 

 Coñecemento e aplicación da normativa, as especificacións técnicas, os catálogos, etc., aplicables 

en fabricación mecánica. 

 Coñecemento dos procesos de fabricación. 

 Configuración de software e o hardware relacionado co CAD. 

 Esbozamento a man alzada. 
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 Manexo de instrumentos de medida. 

 

3. Descrición da proba 

Definición da proba 

As persoas competidoras deberán modelar e modificar as pezas e os conxuntos propostos, e xerar e 

imprimir a documentación necesaria segundo os requisitos e as especificacións dadas, utilizando de xeito 

seguro os recursos achegados pola organización e as ferramentas, os utensilios de medición e os materiais 

permitidos. 

Para iso, consonte as competencias necesarias e os coñecementos relacionados, o traballo práctico que se 

propoña requirirá, despregar as seguintes actividades:  

 Realizar a modelaxe dos compoñentes, optimizando a xeometría sólida construtiva. 

 Realizar e organizar ensamblaxes a partir dos modelos 3D dos seus compoñentes. 

 Crear vistas sombreadas de compoñentes ou ensamblaxes. 

 Crear simulacións amosando o funcionamento do sistema deseñado. 

 Modificar e actualizar o deseño e os documentos segundo as necesidades. 

 Tomar medidas sobre unha peza real, cos instrumentos de medida permitidos. 

 Realizar esbozos a man alzada. 

 Entender os planos de traballo en norma ISO, xunto coas instrucións escritas. 

 Utilizar manuais, táboas e catálogos de produtos ou elementos normalizados. 

 Imprimir planos. 

 Personalizar formatos. 

A proba consiste nun proxecto modular que se executará de xeito individual.  

O “Plan de probas” presentarase impreso ou no computador de cada persoa competidora, incluíndo todas 

as especificacións que cumpran para o seu desenvolvemento. 

O “Plan de probas” incluirá, polo menos, as seguintes epígrafes: 

 Descrición dos módulos dos que consta o “Plan de probas”. 

 Programación da competición. 

 Criterios de avaliación de cada módulo. 

 Sistema de cualificación.  

De modo xeral, as probas consistirán en modelar pezas e conxuntos, así como xerar planos co programa 

Autodesk Inventor v.2017. Tamén crear explotados, representacións realistas e animacións das pezas e os 

conxuntos. 

Os modelos deseñaranse a partir de planos 2D, catálogos, modelos previamente deseñados ou modelos 

físicos. 

Os módulos para realizar serán os seguintes: 
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Módulo I. Deseño dunha peza ou un conxunto a partir dun modelo físico: enxeñaría inversa. Duración: 8 

horas máximo. 

A persoa competidora recibe un modelo físico dunha peza ou dun conxunto mecánico e debe medilo cos 

instrumentos de medición dispoñibles e esbozalo para o modelar co programa de deseño. 

A medición tense que realizar nun tempo máximo establecido. A continuación procédese á modelaxe e a 

xerar planos co programa informático.  

Elaborarase un minicatálogo pdf do produto con imaxes renderizadas e explotados. 

Xerarase un vídeo cunha animación do funcionamento do conxunto. 

Resultado: tarefa finalizada. 

 1. Entrega de esbozo. 

 2. Entrega de ficheiros de pezas e conxunto. 

 3. Entrega de plano 2D coas vistas que definen o modelo.  

 4. Entrega de ficheiro de debuxo con formato personalizado. 

 5. Entrega do conxunto con renderizado e explotado. 

 6. Entrega dun vídeo da animación. 

 

Módulo II. Deseño dun conxunto mecánico a partir das especificacións de funcionamento, e pezas 

previamente deseñadas: Duración: 4 horas máximo. 

A persoa competidora recibe as especificacións do produto mecánico.   

Algunha peza pode estar debuxada. Pedirase que se inclúan pezas da biblioteca “Centro de contido” e 

pezas realizadas usando a ferramenta “Acelerador de deseño”. 

Deberanse xerar planos co formato personalizado. 

Resultado: tarefa finalizada 

 1. Entrega de ficheiros de pezas e conxunto. 

 2. Entrega de ficheiro de debuxo con formato personalizado. 

 3. Entrega de ficheiro de plano de pezas e conxuntos.  

 

Módulo III. Modificación de produto ou adaptación do deseño. Duración: 4 horas máximo. 

A persoa competidora realizará as modificacións necesarias nas pezas dadas para poder montar un 

conxunto mecánico e verificar a montaxe e o funcionamento do conxunto mecánico correctos. 

Resultado: tarefa finalizada  

 1. Entrega do ficheiro coas pezas modificadas e a montaxe do conxunto coas adaptacións. 

 2. Entrega dun informe coas modificacións feitas e unha breve explicación do funcionamento do 

produto. 
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Criterios de avaliación da proba 

 
O plan de probas irá acompañado dos correspondentes criterios de cualificación baseados nos seguintes 

criterios de avaliación: 

 

Criterios de avaliación 

A Modelaxe de sólidos. Modeláronse en 3D as pezas e os conxuntos con exactitude, res-

pectando todas as súas características xeométricas e técnicas. 

B Planos. Realizáronse os planos de conxunto e despezamento coas vistas, 

os cortes, as anotación, as táboas, etc. Necesarias, seguindo a 

normativa. 

C Adaptación e revisión do 

Deseño. 

Realizáronse con exactitude as modificacións necesarias utili-

zando funcións paramétricas e simulacións. 

D Características técnicas. Aplicáronse a normativa, os catálogos, as librarías, etc., así como 

as tolerancias e os acabamentos necesarios no deseño. 

E Conxuntos e ensamblaxe. Realizáronse e estruturáronse os conxuntos utilizando tanto pe-

zas modeladas como coleccións de librarías e pezas ou subcon-

xuntos existentes. 

F Personalización. Creáronse os padróns, os formatos e as táboas segundo o requi-

rido. 

 

Requisitos de saúde e seguridade 

Cada persoa competidora deberá traballar co máximo de seguridade, aplicando as normas xerais de segu-

ridade en instalacións eléctricas, oficinas, etc. 

En caso de se dar comportamentos perigosos ou desconsideración ante a regulamentación de seguridade, 

as persoas expertas estarán autorizadas a interromper o traballo dos/das competidores/as. Todas as persoas 

están obrigadas a informar inmediatamente o xurado sobre calquera sospeita de infracción de seguridade. 

 

Equipamentos de protección persoal 

Non procede nesta competición.  

A actividade pódese desempeñar con roupa de rúa. 

O xurado da modalidade de competición vixiará e garantirá a seguridade do funcionamento dos equipa-

mentos e encargarase da orde e limpeza do lugar de traballo e dos postos das persoas competidoras,  así 

como da seguridade das conexións eléctricas, que non entorpezan o movemento na área de traballo.  
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4. Materiais e ferramentas que deben achegar as persoas participantes 

Cada participante deberá achegar o seguinte material, como mínimo: 

 Aparellos de medicións (pé de rei e micrómetros). 

 Padróns (peite de roscas e padróns de formas). 

 Prontuario (recadros). 

 Material de debuxo axeitado (escalímetro, regra, escuadro, cartabón e compás).  

 Calculador.  

 Lapis, bolígrafo e goma. 

 

5. Xurado 

Será responsable da avaliación das persoas participantes e a súa decisión será inapelable. Estará 

constituído por Santiago Otero Paz, experto da modalidade de competición de Enxeñaría de deseño 

mecánico-CAD, que será o presidente do xurado, así como o profesorado da especialidade e 

representantes das empresas patrocinadoras, de ser o caso.  

Se algún membro do xurado é profesor ou profesora no centro onde curse os seus estudos algunha persoa 

participante, absterase de avaliala nos subcriterios subxectivos. 

 

6. Premios 

 A persoa competidora con maior puntuación obterá a medalla de ouro na modalidade de 

competición de Enxeñaría de deseño mecánico-CAD e representará a Comunidade Autónoma de 

Galicia na Olimpíada SpainSkills 2019. 

 Quen obteña a seguinte mellor puntuación obterá a medalla de prata nesa especialidade e será 

suplente para representar a Galicia na Olimpíada SpainSkills 2019. 

 Os premios faranse públicos nun acto conxunto de entrega de premios e diplomas. 

 Se o considera oportuno o xurado, algún premio pode quedar deserto. 

 Todas as persoas competidoras recibirán un diploma que certifique a súa participación en 

GaliciaSkills 2018.  

 

 


