
 

Convenio entre a Xunta de Galicia, a través da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

e a empresa L’Oréal División Productos Profesionales, 

S.A. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de 

formación profesional 
 

 

 

 

 

 

En Santiago de Compostela, a vintecatro de setembro de dous mil sete 

 

 

 

REUNIDOS 

 

Dunha parte, a Sra. Dna. Laura Sánchez Piñón, conselleira de Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia, en representación da, e de conformidade Cos atribucións 

conferidas non artigo 34.1 dá Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta de 

Galicia e do seu presidente. 

Da outra, a Sociedade L’Oréal División Productos Profesionales, S.A. (Sociedade 

Unipersoal, en adiante L’Oréal), con domicilio social en Madrid, rúa Pajaritos núm. 43, 

provista de C.I.F. nº A-82177940, representada por D. José Manuel de Dueñas Díez, maior 

de idade, con D.N.I., número 12321244-Y, e D. Antonio Martínez-Rumbo Cortes, maior 

de idade, con D.N.I. nº 32787172-M, na súa condición de apoderados da mesma, en 

virtude dos poderes outorgados o seu favor o día 27 de decembro de 2005, co número de 

protocolo notarial 4209 e o día 5 de decembro de 2006, co número de protocolo notarial 

4225, respectivamente, autorizadas ambas polo notario de Madrid D. Carlos Rives Gracia. 



 

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 5/2002, do 19 de xuño, das Cualificacións e da Formación 

Profesional, establece, non seu artigo 6, que a participación das empresas desenvolverase, 

entre outros, nos ámbitos da formación do persoal docente, formación dos alumnos e a 

participación de profesionais cualificados do sistema produtivo no sistema formativo. Dita 

colaboración instrumentarase mediante os oportunos convenios e acordos. 

 

2- Que a empresa L 'Oréal desenvolve un programa de complemento formativo en novas 

tendencias non campo da Imaxe Persoal, denominado Aprender +, que ten como obxectivo 

proporcionar, tanto aos alumnos dous Institutos de Ensinanza Secundaria como aos 

formadores responsables da impartición dos ciclos formativos, o acceso ás novas 

tendencias do sector, así como a recursos didácticos, plans de formación e medios técnicos 

para o desenvolvemento íntegro de novos contidos. 

 

3- Que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria é o órgano de 

Administración da Comunidade Autónoma de Galicia a quen lle corresponde as 

competencias e funcións en materia de planificación, regulación e administración do 

ensino regulado en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades. 

 

4- Que é necesario propiciar a participación das empresas do sector da imaxe persoal nas 

ensinanzas de formación profesional desta familia co fin de potenciar o intercambio de 

experiencias formativas profesionalmente innovadoras e favorecer a inserción laboral 

destes alumnos. 

 

5- Que ambas institucións desexan seguir as recomendacións do artigo 149-150 do Tratado 

da Unión Europea respecto das accións da Comunidade no ámbito da formación, polo que 



 

promoverán a cooperación entre centros docentes dos Estados membros propiciando 

estadías e intercambios de alumnos e profesores. 

 

En consecuencia, estes organismos acordan subscribir o presente convenio, baseándose nas 

seguintes 

 

CLÁUSULAS 

 

Primeira.  O obxecto do presente convenio é establecer a colaboración entre a empresa 

L'Oréal División de Produtos Profesionais, S.A. e a Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria para o desenvolvemento dun conxunto de iniciativas no ámbito 

das ensinanzas de formación profesional, especialmente nas relacionadas co sector da 

imaxe persoal. 

 

Segunda. Esta  colaboración terá como obxectivo a posta en marcha do programa 

Aprender +  dirixido ao profesorado e ao alumnado do último curso dos ciclos formativos 

Perrucaría e Asesoría de imaxe persoal que se imparten nos institutos de educación 

secundaria da nosa Comunidade Autónoma. 

 

Terceira. O programa Aprender +, que consiste nun plan de formación técnica específica, 

inclúe os seguintes elementos: 

a) Un módulo anual que consta das seguintes actividades: Master en coloración, 

Trofeo ColorArt e Moda e tendencias. 

b) Un módulo post licenciatura chamado Master Salón TOP L'Oréal Professionnel. 

Estes módulos teñen como obxectivo dotar ao alumnado de elementos didácticos e 

prácticos desenvolvidos en paralelo ás novas demandas e necesidades do sector. Ao 

finalizar cada un destes módulos os alumnos obterán un certificado de asistencia da 

empresa L 'Oréal. 

Ademais, coa conxunción destes medios, ponse a disposición dos institutos de 

educación secundaria, dos seus docentes e dos alumnos un innovador, actualizable e 

completo programa de acceso ás novas tendencias e de perfeccionamento profesional que 

facilita a inserción no emprego. 



 

 

Cuarta. O programa Aprender + porase en práctica nos institutos de educación secundaria 

da Comunidade Autónoma de Galicia que imparten a familia profesional de imaxe persoal 

que voluntariamente se adhiran a este programa. 

 

Quinta. O presente convenio non supón ningún tipo de gasto para a Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria. Ambas partes comprométense unicamente ao 

cumprimento das súas respectivas obrigas. 

 

Sexta.  A empresa L 'Oréal comprométese a: 

a) Patrocinar e financiar a totalidade do programa Aprender +. 

b) Elixir aos institutos de educación secundaria que participarán no programa 

Aprender +. 

c) Prover dos medios materiais e humanos necesarios. Os produtos utilizados no 

desenvolvemento do programa Aprender +  serán os da marca L 'Oréal. 

d) Asumir, respecto ao persoal que pertence ao seu equipo, todas e cada unha das 

obrigas de tipo laboral, preventivas e legais que estean en vigor. 

e) Respectar todas as súas obrigas derivadas da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de 

decembro, de protección de datos de carácter persoal. 

 

Sétima.  A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria comprométese a analizar 

a viabilidade do proxecto e promovelo, para posibilitar que os alumnos e persoal docente 

dos institutos de educación secundaria, con oferta dos ciclos formativos aos que se fai 

referencia na cláusula segunda, poidan participar activamente no programa. 

 

Oitava. Establecerase unha comisión de seguimento, control e supervisión, que se reunirá 

cando así o solicite calquera das partes. Esta comisión estará constituída por: 

a) Un inspector de educación en representación da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria. 

b) O director do instituto de educación secundaria que aporte un maior número de 

alumnos a este programa. 

c) Dous representantes da empresa L'Oréal. 



 

d) Un funcionario da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que 

actuará como secretario. 

 

Novena. Este convenio terá unha vixencia dun ano dende a data da súa sinatura e poderá 

prorrogarse, por períodos anuais, por acordo expreso, mentres non exista denuncia deste 

por algunha das partes. Dita denuncia deberase realizar por escrito e cun mes de antelación 

á data do seu vencemento. 

 

Décima. Carácter administrativo do convenio: 

O presente convenio terá carácter administrativo rexéndose os seus efectos polo 

establecido nas súas cláusulas. No non previsto se lle aplicarán os principios recollidos no 

Real Decreto Lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da 

Lei de Contratos das Administracións Públicas, co fin de resolver as dúbidas e lagoas que 

puidesen presentarse. 

A xurisdición contencioso-administrativa será a competente para dirimir as 

cuestións litixiosas que puidesen xurdir da aplicación deste convenio. 

 

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

 

 

A CONSELLEIRA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

 

 

Laura Sánchez Piñón 

OS APODERADOS DE L’ORÉAL DIVISIÓN PRODUCTOS PROFESIONALES, 

S.A. 

 

José Manuel de Dueñas Díez          Antonio Martínez-Rumbo Cortes 

 
 


