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1. INTRODUCCIÓ
Balearskills és la competició d’alumnes de formació professional de
diferents especialitats que es duu a terme a les Illes Balears a partir de
proves pràctiques.
Aquesta competició permet designar els alumnes que han de representar
les Illes Balears al campionat Spainskills, que tindrà lloc a Madrid durant el
2021.
Els guanyadors de l’Spainskills, posteriorment, participaran a les
competicions WorldSkills i EuroSkills.
Els professionals de floristeria en la disciplina de l'art floral elaboren
composicions amb flors i plantes en les quals identifiquen les espècies
vegetals utilitzades. També coneixen des dels aspectes bàsics de botànica
fins als períodes de comercialització i adquisició de la matèria primera
segons l'època de l'any.
Han de conèixer tant les tècniques bàsiques de l'art floral com les
tècniques avançades, així com desenvolupar la creativitat artística en l'ús
de nous elements que acompanyin les composicions florals.
Aquests professionals són capaços de transmetre la importància social,
emocional i cultural del món de la flor i la planta.
2. DESCRIPCIÓ DE LES PROVES
A través d'un treball pràctic, els competidors han de demostrar les
competències pròpies d'aquesta especialitat.
La prova consisteix a elaborar els arranjaments bàsics següents:
 Un ram de mà amb la tècnica d'espiral seguint unes proporcions

marcades (pendents de determinar).
 Una composició floral amb escuma floral (contextualització pendent de
determinar). Estil lliure.
 Un ram de núvia amb la tècnica d’espiral, a tiges vistes.
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A més, les proves inclouen la realització d'un esbós previ, la identificació
dels elements vegetals i no vegetals i l'explicació tècnica i artística final
mitjançant una fitxa.
La prova és un projecte individual que s’ha d’avaluar per mòduls.
El competidor realitzarà els seus treballs dins els límits que suposen les
espècies vegetals i els elements no vegetals dels quals disposarà en l'àrea
de competició.
3. HORARIS
L’horari per a la realització de les proves serà el següent:
17 de maig de 2021
Horari
15.00 h
15.30 h

15.30-17.30
h

18.00 h

Contingut
Benvinguda als participants i acte de presentació de la
competició
Lliurament de documentació, familiarització amb els espais i
resolució de dubtes
Prova 1. Ram de mà amb la tècnica de l’espiral (2 hores)
 Traçat d’un esbós
 Preparació del material vegetal i no vegetal. Neteja i
condicionament
 Realització pràctica del ram de mà amb la tècnica de
l’espiral
 Emplenament de la fitxa tècnica
Finalització

18 de maig de 2021
Horari
9.00 h

9.30-12.30 h
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Contingut
Lliurament de documentació, familiarització amb els espais i
resolució de dubtes
Prova 2. Decoració floral amb escuma floral (3 hores)
 Traçat d’un esbós
 Preparació del material vegetal i no vegetal. Neteja i
condicionament
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 Realització pràctica del treball. Decoració lliure d’una taula
per a dos comensals
 Emplenament de la fitxa tècnica
13.00-14.30 h
14.30-15.00 h

15.00-17.00 h

Dinar
Lliurament de documentació, familiarització amb els
materials i resolució de dubtes de la segona prova
Prova 3. Ram de núvia amb la tècnica de l’espiral amb tiges
vistes (2 hores)
 Traçat d’un esbós
 Preparació del material vegetal i no vegetal. Neteja i
condicionament
 Realització pràctica del ram de mà amb la tècnica de
l’espiral
 Emplenament de la fitxa tècnica

17.15-18.00 h

Deliberació del jurat i recompte de puntuació

18.00 h

Lliurament de diplomes i cloenda

4.

AVALUACIÓ

Els criteris d’avaluació s’estableixen d’acord amb la taula següent:
Nom

Durada

A

Prova 1. Ram de mà

2 hores 30 punts

B

Prova 2. Decoració floral amb
escuma

3 hores 40 punts

C

Prova 3. Ram de núvia

2 hores 30 punts
TOTAL 7 hores

Valor

100
punts

L’ordre final de la classificació ve determinat per la puntuació obtinguda
per cada participant en finalitzar la competició.

Criteris
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Prova de
ram de mà

Replanteig, esbós.

D’1 a 5 punts

Elecció, preparació i

D’1 a 5 punts

Prova de
composició
floral amb
escuma
D’1 a 5 punts
D’1 a 5 punts

Prova de
ram de
núvia
D’1 a 5
punts
D’1 a 5
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condicionament dels
elements vegetals i no
vegetals.

punts

Composició.

D’1 a 15
punts

D’1 a 25 punts

Fitxa tècnica final.
Presentació del treball.

D’1 a 5 punts

D’1 a 5 punts

30 punts

40 punts

TOTAL DE CADA TREBALL

D’1 a 15
punts
D’1 a 5
punts
30 punts

A. Es valora l’elaboració d’un esbós explicatiu del treball que es vol dur a
terme (prova de decoració d’una taula). Per valorar aquest criteri, es tindrà
en compte:
 El disseny expressat a l'esbós.
 La claredat en la presentació.
 La neteja de l’esbós.

B. Es valora l’elecció adequada dels elements vegetals i no vegetals. També
es valora com han preparat, netejat i condicionat els materials per ser
utilitzats i si s’han triat adequadament les eines i elements no vegetals. Es
valorarà, per tant:
 La tria i identificació de les espècies vegetals adients en cada composició
i dels elements no vegetals necessaris per emprar en cada cas.
 La preparació adequada de la flor i els verds en cada situació i el
condicionament correcte de les espècies vegetals.
 La neteja i l’ordre en la zona de treball.
C. Per valorar aquest criteri, es té en compte:
 La preparació dels elements de la composició (desfullat, filat, talls de les
tiges, llaços, etc.).
 L’adequació de la composició.
 La tècnica i l’execució de la composició (els criteris estètics de la
composició: ritme, moviment, combinació de colors, línia, proporció,
profunditat, dominància, unitat, expressió i harmonia).
 La dificultat de la composició.
 L’ús i l’habilitat en la utilització d’eines i de materials.
 L’adequació de les tècniques i dels productes, les quantitats i l’harmonia.
 L’habilitat en l’execució tècnica.
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La realització de la feina en el temps establert.
La capacitat per resoldre situacions inesperades.
L’actitud professional.
La neteja, l’ordre i l’organització del material en la zona de treball.

D. Lliurament d’una fitxa explicativa del treball al jurat (es passarà un
model de fitxa prèviament per poder treballar-lo). Es valora:
 La claredat en l'explicació.
 La utilització d'un vocabulari tècnic.
 L’emplaçament i l’estabilitat.
5. PATROCINADORS
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