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

industrial 

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

Educación, Universidade e Formación profesional, da Xunta de Galicia, organiza o 5º Campionato 

Galego de Formación Profesional na especialidade de Control industrial. 

Nesta modalidade combínanse as destrezas e os coñecementos relacionados coas instalacións eléc-

tricas e os de automatización dos procesos industriais. 

 

Esta competición ten como obxectivos: 

– Darlles valor á calidade e ao atractivo das ensinanzas de formación profesional das familias 

profesionais de Electricidade e Electrónica e de Instalación e Mantemento que se imparten 

nos centros de Galicia. 

– Motivar o alumnado para a mellora da calidade da formación profesional.  

– 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 Control industrial na Olimpíada de 

Formación Profesional SpainSkills 2019. 

Os ciclos formativos relacionados con esta competición son:  

– CM Instalacións Eléctricas e Automáticas. 

– CS Automatización e Robótica Industrial. 

– CS Mantemento Electrónico. 

– CS Sistemas Electrotécnicos e Automatizados 

– CS Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica. 

– CS Mecatrónica Industrial. 

 

A competición consiste na demostración das competencias profesionais dos/das técnicos/as de au-

tomatización e control mediante a realización dunha proba en que as persoas competidoras porán de 

manifesto as súas destrezas en configuración e programación de autómatas programables, sistemas 

Scada e variadores de frecuencia. 

Lugar e data das probas 

 

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. 

 

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. 
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2. A competición: instrucións xerais para o seu desenvolvemento  

A proba consistirá na elaboración dun proxecto de automatización programando un PLC, unha 

pantalla de visualización e un variador de velocidade, marca Siemens. 

3. Descrición da proba 
- Proba A. Empregando o software de Real Games Factory I/O 3D, simularase un proxecto 

de control industrial que será programado mediante o software TIA PORTAL V14 

programando un PLC s7-1200. Duración de proba: catro horas. Primeiro día (mañá). 

- Proba B. Utilizando un variador de velocidade G-120 parametrizarase e porase en marcha 

un motor trifásico. Duración de proba: dúas horas. Primeiro día (tarde). 

- Proba C. Completarase a proba A programando a visualización mediante o TIA PORTAL-

WINCC ADVANCED v14 empregando unha pantalla KTP700. Duración de proba: catro 

horas. Segundo día (mañá). 

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

constituído por José Luís Mariño Ruibal, experto da modalidade de competición Control industrial, 

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. 

 

5. Premios 
- A persoa competidora con maior puntuación obterá a medalla de ouro na modalidade de 

competición de Control industrial 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.  

 

 


