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Finlàndia
Declaració consignada a l’instrument de ratificació dipositat el 10 de desembre del 2020.
La República de Finlàndia declara que, als efectes de l'article 3, apartat 1, del Protocol, el
tractament de dades personals en el sector públic s'interpreta com que inclou el tractament
per part de les autoritats del govern central, l'Estat, les empreses, les autoritats municipals
i les institucions autònomes regides pel dret públic, les agències que operen sota el
Parlament o l'Oficina del President de la República, o l'Església Evangèlica Luterana de
Finlàndia i l'Església Ortodoxa de Finlàndia o les seves parròquies, sindicats parroquials i
altres organismes.

4. IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 4 de maig del 2022, ha examinat les preguntes amb
resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares,
consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 d'abril del
2022, relatives a la formació professional impartida pel Centre de Formació
Professional d’Andorra, i d’acord amb els articles 18 i 130 del Reglament del Consell
General ha acordat admetre-les a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm. 356).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 4 de maig del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
Molt Il·lustre Senyora,
La sotasignada, Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposen els articles 130 i següents del Reglament
del Consell General, formulo les preguntes següents perquè el Govern presenti, per escrit,
les respostes corresponents.
Preguntes que es formulen en relació a la formació professional impartida pel Centre
de Formació Professional d’Andorra
1. Nombre d’alumnes matriculats actualment als Batxillerats Professionals en secretariat
multilingüe, en animació socioeducativa, en sistemes i xarxes informàtiques en estètica,
cosmètica i perfumeria i en activitats físiques, esportives i lleure i als nous de Tècnic en
cures auxiliars de d'infermeria (TCAI) i de tècnic sociocomunitari (TSOCO).
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2. Nombre d’alumnes que han obtingut el diploma corresponent als diferents Batxillerats
Professionals cursats al Centre de Formació Professional d’Andorra (desglossat per estudis
i promocions).
3. Nombre d’alumnes que en acabar els diferents Batxillerats professionals que s’ofereixen
realitzen estudis superiors com el Bàtxelor en infermeria, el Bàtxelor en ciències de
l’educació o el Bàtxelor en Informàtica a la Universitat d’Andorra (desglossat per estudis i
promocions).
4. Nombre d’alumnes que van superar el Diploma d’ensenyament professional en
professions sanitàries i socials i que han continuat estudis superiors (Bàtxelor en infermeria
i Bàtxelor en ciències de l'educació. Universitat d'Andorra).
5. Nombre d’alumnes que van superar els diferents diplomes d’ensenyament professional i
que han continuat amb algun Batxillerat Professional (desglossat per estudis i promocions).
6. Nombre d’alumnes que van començar el Diploma d’ensenyament professional en
professions sanitàries i socials i que finalitzaran els nous BP de TCAI i TSOCO.
7. Estat de redacció del programes de les assignatures dels nous Batxillerats Professionals
de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria i de Tècnic Sociocomunitari i calendari previst per
a la seva aprovació.
8. El setembre del 2020 el Ministeri informava de que els treballs d’homologació del SASO
es trobaven molt avançats i es preveia la publicació dels nous programes durant el curs
escolar. Posteriorment s’activarien els processos de reconeixement i homologació de les
titulacions corresponents a cada programa amb els països del nostre entorn (França,
Espanya i Portugal).
Com s’ha procedit a l’homologació del SASO en relació als nous BP de TCAI i TSOCO ?
9. Dels estudis de Batxillerat Professional i de Diploma d'Ensenyament Professional que
s’imparteixen actualment en el Centre de Formació Professional d’Andorra i els que està
previst que s’iniciïn el proper mes de setembre, quins estan reconeguts per les autoritats
educatives espanyola i francesa tant a fins acadèmics (poder realitzar cursos superiors)
com a fins laborals (sector públic i sector privat)? I en cas negatiu, en quina fase es troba
aquest procés de reconeixement.
Consell General, 28 d’abril del 2022
Susanna Vela Palomares
Consellera General Grup parlamentari socialdemòcrata

