
 

 

Protocolo entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a 

empresa Corporación Levantina de Artículos, S.L., filial en España da 

empresa EngView Systems Corp., para o desenvolvemento de novas 

tecnoloxías nas ensinanzas da familia profesional de artes gráficas  

 

 

 

 

 

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2008.  

 

 

 

REUNIDOS 

 

Dunha parte, dona Laura Sánchez Piñón, Conselleira de Educación e Ordenación Universitaria 

da Xunta de Galicia, en representación desta e de conformidade coas atribucións conferidas no 

artigo 34.1 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta de Galicia e da súa 

Presidencia. 

Doutra parte, don Juan Carlos Montesinos, como administrador único da empresa Corporación 

Levantina de Artículos, S.L., con CIF B96415617 e enderezo social en Torrent (Valencia), rúa El 

Palmar, 18, facultado para a sinatura deste documento en virtude das atribucións que figuran na 

escritura autorizada polo notario don Salvador Alborch Domínguez o día 31 de xullo de 2001, 

con número de protocolo 01/2606/N31/07/2001.  

 

Interveñen en función dos seus respectivos cargos e en exercicio das facultades que en virtude 

destes teñen conferidas e,  

 

 

 



 

EXPOÑEN 

 

1. Que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a empresa 

Corporación Levantina de Artículos, S.L. (CLEAR), conscientes da necesidade de prestar eficaz 

atención á formación dos futuros profesionais nas últimas tecnoloxías no sector das artes 

gráficas, levarían a cabo conxuntamente un programa de colaboración en formación sobre a 

utilización das novas tecnoloxías na postimpresión.  

 

2. Que o referido programa de colaboración se concretaría no estudo e na posta en práctica dos 

seguintes programas de deseño de EngView Package Designer Suite Products:  

 Sistema avanzado CAD/CAM para o deseño estrutural de envases.  

 Sistema para o deseño e produción de troqueis e ferramentas relacionadas.  

 Sistema único para o deseño de envases reescalables con compoñentes paramétricos. 

 Xerador de modelos en 3D de deseño de envases compatibles con internet.  

 Libraría integral de deseños reescalables de cartonciño e cartón ondulado.  

Esta iniciativa desenvolveríase no IES Príncipe Felipe, de Pontevedra, e implicaría 

nomeadamente o alumnado e o profesorado do ciclo superior de produción en artes gráficas.  

 

3. Que con este programa de colaboración se conseguiría o intercambio enriquecedor de 

comunicación, coñecementos e experiencias profesionais entre profesionais da docencia e do 

mundo laboral e, así mesmo, iniciaríase unha experiencia innovadora que permitiría o acceso ás 

novas tecnoloxías, desde a perspectiva de acabamentos de papel, cartón, cartón corrugado, 

envases, estoxaría (farmacéutica, alimentaria, etc.), e todos os acabamentos incluídos no módulo 

de postimpresión, correspondente ao ciclo de grao superior de produción en artes gráficas. Neste 

sentido, é un avance na formación do profesorado e do alumnado, e para este último ademais 

unha plataforma para atopar novas posibilidades de inserción laboral.  

 

En consecuencia, ambas as partes acordan subscribir o presente protocolo, con base nas 

seguintes  

 

 



 

CLÁUSULAS 

 

Primeira.- A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Corporación 

Levantina de Artículos, S.L. acordan organizar e desenvolver conxuntamente un programa de 

colaboración destinado á formación complementaria do alumnado e profesorado do ciclo 

formativo de grao superior de produción en artes gráficas, que se imparte no IES Príncipe Felipe, 

de Pontevedra. Para iso crearíase un laboratorio en novas tecnoloxías na postimpresión no 

referido instituto.  

 

Segunda.- A creación do referido laboratorio implicaría que a Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria habilitaría no IES Príncipe Felipe unha aula informática para o estudo 

e a posta en práctica dos programas de deseño EngView Package Designer Suite Products 

(propietario de EngView Systems Corp.). Neste laboratorio desenvolveríanse as seguintes 

actividades:  

 Prácticas para o alumnado con módulos do software sobre a integración do medio 

ambiente no deseño de embalaxes e na produción automatizada de embalaxes de cartón e 

cartón corrugado con EnView Package Designer and Diemaker e EngView Synergy.  

 Organización de cursos e seminarios sobre deseño de embalaxes e a súa tecnoloxía, 

presentando produtos de EngView Systems.  

 

Terceira.- EngView Systems Corp, xunto coa empresa CLEAR concederían unha licenza en 

rede que permitiría o uso simultáneo dos produtos EngView Systems en 22 lugares de traballo 

para o alumnado e no computador do profesor cun servidor, co fin de organizar o laboratorio.  

 CLEAR, S.L. daría as instrucións e o soporte necesario para a instalación dos produtos na 

rede de computadores facilitados pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e 

aseguraría a interoperatividade coa maquinaria xa instalada (plotter).  

 

Cuarta.- A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poría ao dispor todas as 

condicións técnicas precisas para a instalación do software, un espazo físico para o laboratorio, 

rede de computadores e lugares de traballo equipados.  

 



 

Quinta.- EngView Systems Corp. e a empresa CLEAR apoiarían o profesorado do IES Príncipe 

Felipe implicado nesta iniciativa á hora de organizar a programación escolar da formación 

práctica e os seminarios, asegurando a presenza de especialistas na materia como lectores, logo 

da petición do instituto, e ofrecendo recursos que as empresas teñan ao seu dispor. Os gastos 

derivados da viaxe e do aloxamento destes especialistas correrían, de ser o caso, a cargo da 

consellería.  

 Así mesmo, EngView Systems Corp. e a empresa CLEAR repartirían regularmente os 

seus folletos publicitarios estándar, información, prácticas e material de mostra sobre os produtos 

instalados.  

 

Sexta.- EngView Systems Corp. e a empresa CLEAR prevén organizar un programa de prácticas 

destinado ao profesorado do IES Príncipe Felipe implicado nesta iniciativa, co obxecto de 

estudar e practicar cos produtos de EngView Systems.  

 

Sétima.- Cando cumpra, e logo dun acordo entrambas as partes, o laboratorio poderá ser 

utilizado para organizar seminarios prácticos para clientes e socios de EngView Systems e da 

empresa CLEAR.  

 

Oitava.- A empresa CLEAR comprometeríase a cooperar coa tradución do programa e dos 

materiais de apoio á súa lingua materna.  

 

Novena.- Estableceríase unha comisión de seguimento, control e supervisión, que se reuniría 

cando así o estimar oportuno, co obxecto de determinar a programación, o seguimento e a 

avaliación das accións previstas neste protocolo.  

 Esta comisión estaría constituída por:  

a. O/a director/a xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, ou persoa en quen 

delegue. 

b. Un inspector ou unha inspectora de educación.  

c. O/a director/a do IES Príncipe Felipe, de Pontevedra.  

d. O/a profesor/a responsable do laboratorio en novas tecnoloxías na postimpresión.  

e. Catro representantes da empresa CLEAR.  



 

f. Un funcionario ou unha funcionaria da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, que actuará como secretario ou secretaria.  

 

Décima.- Este protocolo ha ter unha vixencia dun ano desde a data da súa sinatura e prorrogarase 

automaticamente durante un ano máis, sen prexuízo de que calquera das partes poida denuncialo 

con aviso previo, con seis meses de antelación á data de extinción. A denuncia deberase realizar 

por escrito.  

 

Lido o presente protocolo, atópano conforme e asínano na cidade e na data indicadas.  

 

 

 
A conselleira de Educación e Ordenación 

Universitaria 
 
 
 
 
 
 

Laura Sánchez Piñón 
 

O administrador único da empresa 
Corporación Levantina de Artículos, 

S.L. 
 
 
 
 
 

Juan Carlos Montesinos 

 


