
 

Protocolo entre a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria e a empresa Leroy Merlín, 

S.L.U. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de 

formación profesional 

 

 

 

 

En Santiago de Compostela,  once de xaneiro de dous mil trece 

 

 

REUNIDOS 

 

Dunha parte, don Jesús Vázquez Abad, conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia, en representación da mesma, e de conformidade coas 

atribucións conferidas no artigo 34.1 da Lei do Parlamento de Galicia 1/1983, do 22 de 

febreiro, reguladora da Xunta e do seu Presidente. 

 E doutra, don Juan Bravo Cabello, en nome e representación da entidade Leroy 

Merlín España, S.L.U., Sociedad Unipersonal, segundo consta no poder outorgado ante a 

notaria de don Jesús Alejandre Alberruche, de Alcobendas, con fecha 3 de setembro de 

2007, e número de protocolo 2152. 

 

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

convir, en nome das entidades que representan, teñen conferidas, e 

 

EXPOÑEN 

 

1. Que a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, determina no artigo 39 que a 

formación profesional, no sistema educativo, ten por finalidade preparar aos alumnos e as 

alumnas para a actividade nun campo profesional e facilitar a súa adaptación as 



 

modificacións laborais que poidan producirse ao longo da súa vida, así como contribuír ao 

seu desenvolvemento persoal e ao exercicio dunha cidadanía democrática. 

 Igualmente, contempla no apartado 2 do artigo 42, que o currículo das ensinanzas 

de formación profesional incluirá unha fase de formación práctica nos centros de traballo, 

da que poderán quedar exentos os que acrediten unha experiencia laboral que se 

corresponda cos estudios profesionais cursados.  

 

2. Que a Lei Orgánica 5/2002, de 19 de xuño, das Cualificacións e da Formación 

Profesional, ten por obxecto a ordenación dun sistema integral de formación profesional, 

cualificación e acreditación que responda con eficacia e transparencia ás demandas sociais 

e económicas a través das diversas modalidades formativas; así como lograr que a oferta de 

formación sostida con fondos públicos favoreza a formación ao longo da vida, 

acomodándose ás distintas expectativas e situacións persoais e profesionais. 

 

3. Que o Real Decreto 1529/2012, de 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato 

para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual, 

regula determinados aspectos da formación profesional dual, que combina os procesos de 

ensinanza e aprendizaxe na empresa e no centro de formación. 

 

4. Que o Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da 

formación profesional do sistema educativo de Galicia, na súa disposición adicional 

segunda, contempla a relación coas empresas nos seguintes aspectos: 

a) A consellería con competencias en materia de educación promoverá a colaboración 

coas empresas e entidades empresarias e, en particular, coas máis implicadas en 

sectores clave da economía galega e as relacionadas cos sectores emerxentes. 

b) Esta colaboración ten a seguinte finalidade: 

- Realización do módulo de formación en centros de traballo. 

- Impartición de módulos profesionais incluídos en títulos de formación 

profesional ou módulos formativos incluídos en certificados de profesionalidade 

nas instalacións das empresas, co fin de garantir que a formación se realice cos 

equipamentos máis actuais. 



 

- Uso polas empresas das instalacións e do equipamento dos centros, nas 

condicións que se determine, sempre que non interfiran no desenvolvemento das 

actividades docentes. 

- Actualización profesional dos traballadores e as traballadoras, así como do 

profesorado. Esta formación poderá incluír estadías temporais do profesorado 

nas empresas, tanto para a formación dos seus traballadores e das súas 

traballadoras como para a actualización do profesorado. 

- A validación das accións de formación desenvolvidas nas empresas, de acordo 

cos requisitos que se establezan, co fin de lles facilitar aos seus traballadores e ás 

súas traballadoras a obtención dun título de formación profesional. 

- Desenvolvemento conxunto de proxectos de innovación 

c) A colaboración formalizarase mediante convenio. 

5. Respondendo a este marco normativo en materia de formación profesional, a Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Leroy Merlín propoñen 

levar a cabo conxuntamente un programa de colaboración, co obxectivo principal de 

adecuar a formación ás necesidades da empresa, promover a inserción laboral do alumnado 

e impulsar a formación profesional que se imparte en Galicia. 

Polas razóns expostas e para garantir o seu eficaz desenvolvemento, ambas partes 

formalizan o presente protocolo de colaboración, de conformidade coas seguintes, 

 

CLÁUSULAS 

 

Primeira. Obxecto do protocolo 

O obxecto do presente protocolo é fixar as condicións de colaboración entre a Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Leroy Merlín para a 

consecución dos seguintes obxectivos:  

a) Facilitar postos formativos ao alumnado de ciclos formativos para que poidan realizar o 

módulo de formación en centros de traballo e promover a súa inserción no mundo 

laboral. 



 

b) Impulsar un sistema de formación dual entendida como un conxunto de accións e 

iniciativas formativas, mixtas de emprego e formación, que teñen por obxecto a 

cualificación profesional do alumnado nun réxime de alternancia de actividade laboral 

nas súas empresas, que favoreza e complemente a adquisición das competencias 

profesionais do alumnado, coa actividade formativa recibida no centro educativo.  

c) Xerar intercambio de coñecementos, técnicas e experiencias profesionais, nun espazo 

común de formación, entre profesionais da docencia e do mundo laboral. 

d) Crear vínculos estables de intercomunicación e cooperación entre a Administración 

educativa e a empresa Leroy Merlín. 

e) Optimizar os respectivos recursos de formación dispoñibles por ambas partes, de modo 

que poidan ser aplicados a un tempo para a mellora das ensinanzas de formación 

profesional inicial, que son competencia da Administración educativa, e para a mellora 

da formación continua, que compete ás empresas.  

f) Desenvolver actividades dirixidas a estimular e cooperar na xestión dos intereses xerais 

no ámbito das súas competencias respectivas, co propósito de promover a adaptación 

permanente á evolución das cualificacións profesionais para o fomento do emprego e 

potenciar o prestixio social da Formación Profesional. 

g) Colaborar na divulgación da Formación Profesional á sociedade en xeral. 

h) Colaborar na redución dos estereotipos de xénero e favorecer a diversificación 

profesional. 

 

Segunda. Actuacións de Leroy Merlín 

A empresa Leroy Merlín comprométese ás seguintes actuacións: 

a) Facilitar, na medida das súas posibilidades, postos formativos ao alumnado de ciclos 

formativos para a realización da formación en centros de traballo na empresa, así como 

promover a súa inserción no mundo laboral unha vez finalizada a súa formación 

docente. 

b) Promocionar e xestionar o proceso de adaptación ao sistema de formación profesional 

dual, xa sexa a través de contratos para a formación e a aprendizaxe ou mediante un 

réxime de bolsas.  



 

c) Facilitar estancias formativas do profesorado na empresa así como a súa participación 

nas accións formativas que a empresa desenvolva para os seus traballadores, de 

conformidade co establecido na normativa vixente.  

d) Poñer a disposición dos centros educativos especialistas, expertos ou conferenciantes, 

na medida das súas posibilidades, como soporte da actualización do profesorado e 

como complemento da formación do alumnado, así como colaborar na xestión de 

visitas técnicas do alumnado e profesorado ás empresas do sector.    

e) Promover a contratación do alumnado matriculado nos ciclos formativos, sempre en 

función das necesidades e intereses das empresas e fomentar o autoemprego entre o 

alumnado de Formación Profesional. 

f) Participar na elaboración e actualización dos currículos dos ciclos formativos das 

familias profesionais. 

g) Difundir e promover as ensinanzas dos ciclos formativos entre a poboación, a través 

dos medios de comunicación de ámbito xeral e empresarial, de organización de 

concursos, de xornadas e actividades de información nos centros educativos de Galicia. 

h) Buscar vías de desenvolvemento dentro das nosas posibilidades para facilitar a xestión 

da realización de prácticas en empresas ubicadas no estranxeiro. 

i) Creación dun programa de bolsas formativas para fomentar a inserción laboral dos 

estudantes de Formación Profesional. 

 

Terceira. Actuacións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria asume as seguintes 

actuacións: 

a) Ter en conta as necesidades da empresa en relación ao procedemento de recoñecemento 

das competencias profesionais dos traballadores das empresas do sector. Así mesmo, 

dar soporte á empresa e informar e asesorar aos seus traballadores, con experiencia ou 

formación no sector, para orientalos nos procesos de recoñecemento das súas 

competencias profesionais, de acreditación da formación da que dispoñen ou para 

cursar determinados módulos profesionais dos ciclos formativos. 

b) Colaborar, na medida das súas posibilidades, a través dos centros educativos, na 

formación continua dos traballadores da empresa, así como no desenvolvemento de 



 

planes de formación a medida, estudos sobre cualificación dos diversos postos laborais, 

información e orientación profesional aos traballadores para mellorar a súa 

cualificación. 

c) Desenvolver unha oferta flexible que permita a incorporación dos traballadores ás 

accións formativas, de acordo coa normativa que establece as bases da formación 

profesional dual. 

d) Colaborar coa empresa para promover o seu programa de bolsas dentro do marco da 

formación profesional dual do sistema educativo. 

e) A través dos centros educativos, orientar á empresa na organización e desenvolvemento 

da formación básica necesaria para que os traballadores que non dispoñen dos 

requisitos académicos de acceso aos ciclos formativos de grado medio e superior 

poidan prepararse e presentarse ás probas de acceso, que periodicamente convoca a 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

f) Posibilitar a realización de conferencias e actos relacionados co sector nos centros 

educativos de acordo coas posibilidades e previsións dos centros educativos. 

 

Cuarta. Comisión de seguimento 

Establecerase unha comisión de seguimento, control e supervisión, para dar cumprimento 

do acordado, resolver as dúbidas sobre á súa interpretación e avaliar periodicamente o 

desenvolvemento deste protocolo. Esta comisión reunirase cando se considere oportuno 

por calquera das partes asinantes.  

 Esta comisión estará constituída por: 

a) Tres representantes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

b) Tres representantes de Leroy Merlín. 

c) Un funcionario da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que 

actuará como secretario. 

 

Quinta. Publicidade 

As Institucións asinantes do presente protocolo poderán dar a publicidade ao mesmo 

mediante a súa difusión ou divulgación a través dos medios de comunicación. 

 

 



 

Sexta. Vixencia do protocolo 

O protocolo entrará en vigor na data da súa sinatura e terá unha vixencia de dous anos, 

podendo prorrogarse por acordo das partes mediante a addenda correspondente. Non 

obstante, este protocolo poderá denunciarse por calquera das partes; a denuncia deberá 

realizarse por escrito e con tres meses de antelación á fecha de finalización do mesmo. 

 

Sétima. Resolución 

Serán causas de resolución deste protocolo calquera das seguintes: 

- Mutuo acordo das partes. 

- Denuncia por escrito dunha das partes, previo aviso de tres meses de antelación á 

fecha na que se vaia a dar por finalizado o protocolo. 

- Calquera outra das establecidas pola lexislación vixente. 

A renuncia dunha das partes non impedirá a terminación das actuacións que estean postas 

en marcha ou que estean programadas. 

 

Lido o presente protocolo, atópano conforme e asínano na lugar e data indicados. 

 

O Conselleiro de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria 

 

 

 

 

Asdo.: Jesús Vázquez Abad 

O Director de Leroy Merlín Santiago de 

Compostela 

 

 

 

 

Asdo.: Juan Bravo Cabello 

 


