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II CAMPIONATO GALEGO DA FORMACIÓN PROFESIONAL 
GALICIASKILLS 2012 

 
24 EBANISTARÍA  

 
 
 
 
 
Convoca: 
 
  

 
 
Patrocina: 
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Obxectivos 
 

- A posta en valor da calidade e o atractivo das ensinanzas de formación profesional 
da familia profesional de Madeira, moble e cortiza, 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 Ebanistaría na 
Olimpíada de Formación Profesional SpainSkills 2013. 

 
 
Data e lugar de celebración 

A competición celebrarase no CIFP A Xunqueira de Pontevedra o 25 de outubro. 

 

Participantes 

CENTROS ALUMNADO PROFESORADO-TITOR 

CIFP A Xunqueira 
(Pontevedra) 

José Villaverde Fernández José Manuel Míguez Santos 

CIFP Politécnico de Santiago 
(Santiago de Compostela) 

Fabián Noya Otero José Antonio Rial Neira 

IES Antón Losada Diéguez 
(A Estrada) 

Darío Giadás Quintela Xosé Xan Blanco Casal 

IES de Ortigueira 
(Ortigueira) 

David Pajón Freire Juan Luís Santalla Felgueiras 

       

Indumentaria 
 
Será a adecuada á especialidade de ebanistaría, bata ou chaqueta e pantalón de traballo. 
Os participantes portarán os equipos de seguridade propios da profesión: 

• Zapato ou bota de seguridade. 
• Protección auditiva. 
• Gafas de protección. 
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Materiais e ferramentas a aportar polos participantes 
 
Utilizaranse as ferramentas propias da profesión de ebanistaría. 
 
Os competidores poderán traer consigo todas as ferramentas manuais que desexen nunha 
caixa de ferramentas que poderá conter: 
 

• Formóns de: 6, 8,10, 14, 20 e 24 mm. 
• Gramil. 
• Instrumental de debuxo: escuadra, cartabón, escalímetro e lápices. 
• Flexómetro. 
• Serruchos: costela, xaponeses. 
• Mazo. 
• Martelo. 
• Papel de lixa de diferentes grans. 
• Escuadra de 90°. 
• Falsa escuadra. 
• Punzón. 
• Lima e escofina. 
• Garlopa. 
• Compás de puntas. 
• Prensillas de 300 mm. 
• Coitela de ebanista. 
• Unha pedra de afiar ou asentar fío. 

 
Non se poderán empregar plantillas ou patróns, salvo a xenérica de colas de milano. 
Non se poderán traer máquinas fixas nin portátiles, eléctricas ou pneumáticas, nin cizallas. 
 
 
Descrición da proba 
 
A proba consistirá na elaboración dun conxunto unido por distintos ensambles. 
A proba entregarase a escala 1/1, 1/2, 1/3 e 2/1. 
Non se concede tempo extra ou prórroga para rematar o traballo. 
Os ensambles poderán realizarse tanto á máquina como de xeito manual. 
Cada participante poderá substituír unha peza de cada unha das que compoñen o conxunto. 
Os competidores non poderán empregar plantillas ou patróns. 
O tempo asignado para a súa realización é de 6 horas e 30 minutos, nunha xornada partida e 
cun descanso de 1 hora e 30 minutos para o xantar. O Xurado penalizará os participantes 
que se presenten fóra de tempo. 
 
Datas e horario da proba 
 
Data de celebración da proba: 25 de outubro de 2012. 

Horario de celebración da proba: de 10:00h a 14:30h. e de 16:00h a 19:00h 
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De 10:00 a 10:30 h: 

Constitución do Xurado. 
Sorteo da proba para a competición. 
Preparación de materiais e ferramentas. 
Supervisión, polos participantes, das instalacións e proba das máquinas. 

De 10:30h a 11:00h: 
Comprobación da idade dos concursantes. 
Entrega de documentación, proba, explicación das normas do Campionato e 
información sobre o sistema da avaliación, incluída a máxima puntuación alcanzable. 
Durante este tempo o competidor estudará os documentos e a información e 
resolverá as dubidas. 

De 11:00h a 14:30h: 
 Realización da proba. 
De 14:30h a 16:00h: 
 Comida. 
De 16:00h a 19:00h: 
 Realización da proba. 
Ás 19:30h: 
 Clausura. 
 
 
Criterios de avaliación e/ou puntuación 
 

Identificación do 
criterio 

Descrición do criterio Máximo de puntos 

A Dimensións principais 26 
B Dimensións secundarias 15 
C Xuntas e axustes   24 
D Escuadrías e alabeos 15 
E Acabado e aspecto 10 
F Uso de materiais 10 

 
A puntuación para as seccións A, B, C, D e F será obxectiva. 
A puntuación para a sección E terá aspectos subxectivos e obxectivos. 
Os membros do xurado non poderán puntuar o traballo do seu propio concursante nos 
criterios e subcriterios subxectivos; si poderán facelo nos obxectivos.  
Non deberá haber comunicación entre os vocais do Xurado durante a puntuación (para evitar 
influenzas entre eles). 

 

Explicación de A – F 
 
A: Dimensións principais 
Son as dimensións máis importantes, por exemplo altura, anchura, etc., indicadas no plano.  
  
B: Dimensións secundarias 
Son as dimensións importantes dos compoñentes, indicadas no plano. 
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C: Xuntas e axustes 
Deberán presentarse ao Xurado para a súa puntuación. 
É necesario ver o interior das xuntas. Débense poder insertar espigas ou pasadores de 
maneira uniforme para a presentación/puntuación. 
 
D: Escuadrías e alabeos 
Comprobación das escuadrías. Realizarase coa escuadra do concursante. 
Comprobación de alabeos. 
 
E: Acabado e aspecto 
Calidade do acabado de todas as superficies. 
 
F: Uso de materiais 
Penalizarase polo emprego de materiais extra por un erro ata un máximo de 10 puntos. 
Poderanse substituír unha peza de cada unha das que compoñen o exercicio da proba. 
 
 
Xurado 
 
Será o responsable da avaliación dos participantes. A súa decisión será inapelable. 
Estará constituído por: Dona Mª Luz Lorenzo Crespo, experta de Ebanistaría, que será a 
Presidenta do Xurado; Don Benigno Rafael García Amor, experto do skill de Carpintaría de 
Galicia; Don Juan Luís Santalla Felgueiras; Don Xosé Xan Blanco Casal; Don José Manuel 
Míguez Santos e Don José Antonio Rial Neira.  
Se algún membro do Xurado é profesor ou profesora no centro onde cursa os seus estudos 
algún dos participantes, absterase de avalialo nos criterios e subcriterios subxectivos. 
 
 
Premios 
 

- O competidor con maior puntuación obterá a Medalla de Ouro no skill de carpintaría, 
e representará a Comunidade Autónoma de Galicia na Olimpíada Spainskills 2013. 

- O competidor coa seguinte mellor puntuación obterá a Medalla de Prata, 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. 

 


