DESCRIPCIONS TÈCNIQUES 2020-2021
SKILL 28
FLORISTERIA
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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 objectius que es pretenen aconseguir amb aquesta competició són:
 Promocionar i difondre la formació professional.
 Impulsar els estudis de formació professional i difondre les bones
pràctiques dels alumnes als centres educatius i en la societat en general.
 Estimular i motivar els alumnes de formació professional i incidir en el
seu rendiment acadèmic i futur professional.
 Reconèixer i posar en valor la feina i la dedicació del professorat, i
millorar així la qualitat de la formació professional.
 Potenciar les relacions entre el món empresarial i el món educatiu:
professionals dels diferents sectors, professorat i alumnes, lligant la
realitat empresarial i laboral amb la formació professional.
Els professionals de la floristeria són capaços d'identificar les diferents
espècies vegetals emprades en la professió, de valorar-ne l’adequació a un
disseny i un ús concrets i de conservar-les i manipular-les; utilitzen
materials no vegetals i eines pròpies de l'especialitat; elaboren
composicions florals adequades a un fi concret aplicant tècniques i estils
diferents, i a més a més, són capaços d'innovar i desenvolupar una
important creativitat artística interpretant el nostre entorn sociocultural.
2. REQUISITS PER PARTICIPAR
L’alumne participant ha de complir els requisits següents:
 Estar matriculat, l’actual curs acadèmic (2020-2021), d’un cicle formatiu
de grau mitjà o d’algun títol de formació professional bàsica de la
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mateixa família professional de la modalitat de l’ofici de la competició en
algun centre públic de les Illes Balears.
 No tenir més de 21 anys complerts el dia 31 de desembre de 2020.
 Tenir, abans de l’inici de la competició, els coneixements necessaris per
dur a terme el treball pràctic de què constaran les proves.
 Anar acompanyat el dia de la competició pel professor que l’ha preparat.
3. LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ DEL CAMPIONAT BALEARSKILLS
3.1. Lloc i data de realització
El campionat tindrà lloc els dies 17 i 18 de maig de 2021 a les instal·lacions
del CIFP Joan Taix (c. de Mestre Arabí, 15, 07420 Sa Pobla, tel. 971 54 00 08).
3.2. Comitè organitzador
El comitè organitzador està constituït per personal de la Direcció General
de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la
Conselleria d’Educació i Formació Professional i el coordinador de l’skill.
4. HORARIS
L’horari per a la realització de les proves serà el següent:
17 de maig
Horari
15.00 h
15.30 h

15.30-17.30 h

18.00 h

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 77 70
dgfpieas.caib.es

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
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18 de maig
Horari
9.00 h

9.30-12.30 h

13.00-14.30 h
14.30-15.00 h

15.00-17.00 h

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
 Realització pràctica del treball. Decoració lliure d’una taula
per a dos comensals
 Emplenament de la fitxa tècnica
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

5. CENTRES PARTICIPANTS
Els centres participants en aquesta edició són els següents:
 IES Felanitx
 IES Josep Sureda i Blanes
 CIFP Joan Taix
6. INDUMENTÀRIA
Els concursants han d'aportar l’equip de protecció personal següent:
 Roba de treball (calçons llargs, camiseta i davantal de color negre)
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 Calçat de seguretat homologat (bota o sabata)
 Guants
7. NORMATIVA DE SEGURETAT I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
(EPI)
El conjunt de les proves s’ha de desenvolupar seguint les normes de
seguretat i d’higiene en el treball d’acord amb l’especialitat de Floristeria.
Els participants han d’emprar els EPI que garanteixin que el
desenvolupament de la prova es faci respectant totes les normes de
seguretat establertes adients a l’skill.
8. EQUIPAMENTS
L’organització s’encarregarà de proporcionar a cada participant els aparells
i els productes necessaris per poder dur a terme la prova.
8.1. Aportats pel participant
Els competidors no han d’aportar res.
8.2. Aportats per l’organització
L’organització aportarà tots els productes i les eines per realitzar les
proves.
9. DESCRIPCIÓ DE LES PROVES
El campionat corresponent a l’skill de Floristeria preveu el següent:
 La prova s’estructura en tres exercicis pràctics, que consisteixen en la
realització de diferents exercicis proposats per l’organització en tres
mòduls:
 Mòdul A. Ram de mà amb la tècnica de l’espiral
 Mòdul B. Decoració floral amb escuma floral (contextualització
pendent de determinar)
 Mòdul C. Ram de núvia amb la tècnica de l’espiral amb tiges vistes
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 Els enunciats dels exercicis corresponents a la prova els proporcionarà
el jurat del campionat just abans de l’inici del treball.
 Els alumnes participants han de tenir els coneixements teòrics
suficients abans de l’inici de la competició sobre els components
materials sobre els quals versen les proves.
 El conjunt de les proves que s’han de dur a terme durant la competició
consta dels mòduls següents:
 Mòdul A: En aquesta prova els alumnes han de fer un ram de mà
seguint la tècnica de l’espiral. El ram, una vegada finalitzat, s’ha
d’aguantar per si sol (no tindrà cap suport per recolzar-se), de tal
manera que es pugui veure si la part tècnica de l’espiral és correcta o
no.
 Mòdul B: Els alumnes han d’ornamentar, amb elements vegetals i no
vegetals, un espai (pendent de determinar) emprant com a suport
l’escuma floral. Els alumnes tenen llibertat en el disseny. És d’estil
lliure. Tenen tres hores per fer un esbós, prendre mides, seleccionar
elements vegetals i no vegetals, realitzar l’ornamentació, i emplenar
una fitxa tècnica.
 Mòdul C: En aquesta prova els alumnes han de fer un ram de núvia
seguint la tècnica de l’espiral. Serà un ram de mà amb tiges vistes.
S’ha de presentar a l’emplaçament indicat. Se n'ha de fer un esbós i
emplenar una fitxa tècnica.
10. AVALUACIÓ
El jurat és l’encarregat d’avaluar les proves. Disposarà d’un qüestionari
d’avaluació amb la descripció de cada apartat que s’ha de valorar.
En principi, si és possible, el jurat serà extern (professionals del sector). Si
en el moment de la competició no poden assistir-hi els membres externs,
els tutors de cada centre passaran a exercir de jurat. En aquest cas, cada
membre del jurat avaluarà tots els participants excepte el competidor del
seu centre, si es dona el cas.
Els criteris d’avaluació s’estableixen d’acord amb la graella següent:
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Nom

Durada

A

Prova 1. Ram de mà en tècnica
espiral

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

Pautes per als criteris d’avaluació
Tot i que cada prova té els seus propis criteris específics, els criteris
següents són criteris comuns per a totes les proves:












Ordre i organització del material i del lloc de feina.
Preparació i protecció del competidor i el lloc de feina.
Ús i habilitat en la utilització d’eines i de materials.
Documentació tècnica apropiada.
Adequació de les tècniques i dels productes, les quantitats i l’harmonia.
Habilitat en l’execució tècnica.
Realització de la feina en el temps establert.
Capacitat per resoldre situacions inesperades.
Actitud professional.
Seguretat i higiene en el treball
Finalització del treball.

L’ordre final de la classificació ve determinat per la puntuació obtinguda
per cada participant en finalitzar la competició.
11. JURAT
El jurat és el responsable d’avaluar les proves i està format per les
persones següents:
President:
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Un membre de la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors
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pendent de determinar
Coordinadora
autonòmica:

M. Magdalena Nadal Zanoguera, coordinador de
l’skill i professora tècnica del Departament
d’Activitats Agràries de l’IES Josep Sureda i Blanes.

Experts del sector:

Professionals del sector pendents de determinar

12. PREMI
El guanyador de cada skill en competició representarà les Illes Balears al
campionat nacional Spainskills 2021, a Madrid.
Tots els participants rebran un diploma expedit per la Direcció General de
Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en què se
certificarà la seva participació a Balearskills.

13. RESOLUCIÓ DE DUBTES
Qualsevol dubte, problema o qüestió sorgits i no prevists en aquesta
convocatòria els resoldran de forma inapel·lable els membres del jurat.
14. PATROCINADORS
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