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1. Introdución e obxectivos específicos da modalidade de competición  

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 Pintura e decoración. 

 

Esta competición de Pintura e decoración ten como obxectivo a promoción do ensino da familia 

profesional de Edificación e Obra Civil, estimulando e motivando o alumnado, mellorando así a ca-

lidade da formación profesional, procurando o recoñecemento e o estímulo do labor docente, crean-

do un punto de encontro entre profesionais, profesorado e futuros/as profesionais, e fomentando 

deste xeito as relacións entre os centros de Galicia.  

Os ciclos formativos relacionados con esta competición son:  

– CB Reforma e Mantemento de Edificios. 

– CM Obras de interior, Decoración e Rehabilitación. 

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. 

 

Coñecementos necesarios para o desenvolvemento da proba 

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

de a través dun traballo práctico (Test project) que porá de manifesto a preparación das persoas 

competidoras respecto ás seguintes competencias:  

 Dominio das normas de seguridade e hixiene relacionadas con pintura e decoración. 

 Dominio de plans, ferramentas e materiais relacionados. 

 Domino das técnicas de aplicación de pintura. 

 Dominio dos acabamentdos decorativos. 

 Dominio das posibilidades de uso de diferentes pinturas 

 

Competencias prácticas necesarias para o desenvolvemento da proba 

 Seguridade nos traballos de pintura (común a todas as operacións de pintura e decoración). 

Coñecemento e comprensión das prácticas de seguridade no traballo: 

 Coñecer as normas de seguridade e saúde. 

 Coñecer os procedementos de actuación e información de accidentes, emerxencias e 

primeiros auxilios. 

 Coñecer o manexo seguro de materiais e equipamentos. 

 Saber como traballar con electricidade. 

 Saber como usar axeitadamente os equipamentos de protección individual (EPI). 
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A persoa competidora será capaz de: 

 Aplicar as normas de seguridade e saúde. 

 Aplicar os procedementos de actuación e información de accidentes, emerxencias e 

primeiros auxilios. 

 Manexar de xeito seguro os materiais e os equipamentos. 

 Traballar coa electricidade: 

˖ Manter as ferramentas de man e a motor en condicións seguras. 

˖ Seleccionar e usar os EPI para cada proceso. 

˖ Manter o contorno de traballo seguro. 

 

 Interpretación de plans, medicións e realización de esbozos (común a todas as operacións de pin-

tura e decoración). 

Coñecemento e comprensión de interpretación de plans, medicións e realización de esbozos: 

 Saber como interpretar documentos de construción. 

 Interpretar e executar esbozos e debuxos. 

 Interpretar información das especificacións dos produtos. 

 Facer medidas en milímetros. 

A persoa competidora será capaz de: 

 Interpretar e producir información construtiva. 

 Producir debuxos básicos incluíndo plantas, alzados e seccións completas. 

 Advertir as posibles variacións que se detecten nos documentos facilitados. 

 

 Disposición de pintura e outros materiais. 

Coñecemento e comprensión de: 

 Ter precisión no cálculo da cantidade de materiais. 

 Preparar as superficies de paredes e chans.  

 Encher todos os buratos e as rachaduras, e limpar as superficies. 

 Usar ferramentas de pintado axeitadas para cada traballo. 

A persoa competidora será capaz de: 

 Seleccionar e comprobar as ferramentas e os equipamentos necesarios para executar o 

proxecto. 

 Realizar o pintado de maneira que se axuste ao deseño proxectado.  

 Preparar a área de pintado para realizar o proxecto. 

 Realizar a implantación do debuxo na área para pintar. 

 Comprobar as medidas da parede conforme as especificacións e o debuxo 

 Preparar a pintura necesaria tendo en conta o deseño do debuxo. 

 Realizar a limpeza final do mural. 

 

 Realizar figuras complexas. 

Coñecemento e comprensión de: 

 Saber como interpretar a información de figuras complexas. 

 Saber como interpretar la información de remates e unións. 

 

A persoa competidora será capaz de: 
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 Usar regras matemáticas para compor as figuras. 

 Interpretar información para realizar modelos complexos. 

 Realizar modelos complexos. 

 Realizar composicións cos modelos. 

 Realizar debuxos precisos en madeira previos a facer figuras na parede ou no chan, cunha 

tolerancia dun milímetro. 

 

 Habilidades sociais 

Coñecemento e compresiónde : 

 Creatividade. 

 Pensamento crítico. 

 Flexibilidade e adaptabilidade. 

 Honestidade e integridade. 

 Comunicación interpersoal. 

 Actitude proactiva ante o traballo. 

 Automotivación. 

 Distribución do tempo. 

 Habilidades éticas no traballo. 

 Habilidade para aceptar e desenvolver responsabilidades persoais. 

 Habilidade para resolver problemas. 

 Capacidade de traballar baixo presión. 

 

Coñecementos teóricos necesarios para o desenvolvemento da proba 

O coñecemento teórico é requirido pero non se examina especificamente del. Son suficientes os co-

ñecementos necesarios para levar a cabo os traballos prácticos, que poden incluír: 

 Lectura e interpretación de plans e detalles, de acordo coa normativa vixente. 

 Realización de esbozos e detalles de execución. 

 Coñecemento de deseños xeométricos. 

 Coñecemento xeral dos materiais e das técnicas de traballo. 

 

Traballo práctico 

A persoa competidora ten que desenvolver de xeito independente a execución do traballo de pintura 

e decoración a nivel profesional, o que práctico inclúe: 

 Seguir as instrucións e as medidas de seguridade. 

 Utilizar as ferramentas e os equipamentos específicos indicados para o traballo práctico 

 Usar as técnicas específicas: 

 Saber cando preparar as superficies. 

 Coidar as medidas e a disposición exactas. 

 Realizar o pintado. 

 Verificar as medidas conforme o enunciado da proba. 

 Limpeza do traballo final. 

 

Patrocinadores 

Para realizar esta competición contamos coa colaboración das seguintes empresas: 

Teais. 
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Webert. 

Wurth España. 

 

2. A competición: instrucións xerais para o seu desenvolvemento  

Cada participante contará no posto de traballo coa ferramenta necesaria e con distintos tipos de 

pintura, tintura, disolventes, máquinas, ferramentas, etc. necesarios para realizar o mural. 

 

Logo de que as persoas participantes estean nos postos de traballo que lles corresponderan por 

sorteo, coa roupa adecuada e con todo o equipamento ao seu dispor, daránselle 10 minutos para ver, 

relacionar e identificar todos os elementos. 

 

3. Descrición da proba 

A proba para a especialidade de Pintura e decoración consistirá na execución dun mural de debuxo 

facilitado sobre un plano a escala. Realizarase con pintura nas cores requiridas. 

 Os membros do xurado serán os encargados da avaliación. 

En xeral, valoraranse a técnica, a exactitude na implantación, a destreza no pintado, a madureza no 

oficio, a orde e limpeza no traballo e o resultado final, así como a actitude do competidor ao largo 

da proba. 

O xurado avaliador disporá dun cuestionario de avaliación con cada aspecto obxectivo que cumpra 

valorar, así como a puntuación correspondente a cada un de eles. 

Cada membro do xurado avaliará a todas as persoas participantes, excepto a do seu centro. 

O/a presidente/a do xurado encargarase de incluír os resultados de avaliación. 

En ningún momento da competición poderá estar presente o membro del xurado coa persoa partici-

pante do seu centro. 

Todas as persoas concursantes asistirán coa roupa de traballo apropiada á súa especialidade, é dicir, 

pantalón e camiseta brancas co nome e o anagrama do centro correspondente e botas ou zapatos de 

traballo. 

 

En caso de empate na puntuación, o xurado poderá propor unha proba de desempate. 

Os criterios de avaliación e puntuación estableceranse de acordo co seguinte: 

 Implantación do mural: 20 puntos. 

 Preparación da pintura e perdas de material: 30 puntos. 

 Pintado do mural: 20 puntos. 

 Recorte e acabamento: 20 puntos. 

 Organización do posto de traballo: 10 puntos. 

Total: 100 puntos 

 

A orde final da clasificación será segundo a puntuación total obtida por cada participante ao finali-

zar a competición. 
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Seguridade e saúde 

As persoas competidoras deberán coñecer e entender as normas e os requisitos relativos á segurida-

de e a saúde no uso da maquinaria, as materias primas e os espazos de traballo deste skill. Os do-

cumentos específicos de seguridade e saúde para aplicar no skill estarán ao seu dispor. 

 

4. Xurado 

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

constituído por José Fernando Méndez de Andés Rodríguez, experto da modalidade de competición 

de Pintura e decoración , que será o seu presidente, 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. 

 

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

competición de Pintura e decoración, 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.  

 

 


