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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ

educatiu andorrà, proposa, segons el que disposa
l'article 97 del Reglament del Consell General,
l'informe següent:

2.1 Projectes de llei
Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 100.2 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar l’informe de la Ponència i l’informe de la
Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura,
Joventut i Esports en relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 17/2018, del 26 de juliol,
d’ordenament del sistema educatiu andorrà.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 6 d’octubre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Informe de la Ponència de la Comissió
Legislativa
d'Educació,
Recerca,
Cultura, Joventut i Esports
La M. I. Sra. Alexandra Codina Tort, del Grup
Parlamentari Demòcrata, nomenada ponent per la
Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura,
Joventut i Esports el dia 2 d’octubre del 2020, en
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema
educatiu andorrà, exposa el següent:
- S’han presentat dues esmenes a l’articulat, 1 esmena
per part dels Grups Parlamentaris Liberal i
Demòcrata, i 1 altra esmena per part del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata.
- La Sindicatura, el dia 30 de setembre del 2019, i als
efectes determinats per l’article 18.1.d) del Reglament
del Consell General, va constatar que les esmenes
formulades pels grups parlamentaris no eren
contràries a les disposicions de l’article 112 del
Reglament del Consell General, i les va admetre a
tràmit.
- El dia 2 d’octubre del 2020 es va trametre el Projecte
de llei esmentat i les esmenes a l’articulat presentades
a la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca,
Cultura, Joventut i Esports, d’acord amb el que preveu
l’article 45 del Reglament del Consell General.
Per aquests fets, la ponent de la Comissió Legislativa
d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, en
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema

Projecte de llei de modificació de la
Llei 17/2018, del 26 de juliol,
d’ordenament del sistema educatiu
andorrà
Exposició de motius
El 9 de juny de 1994, el Consell General aprova la Llei
d’ordenament del sistema educatiu andorrà i dona
així cobertura legal a l’oferta educativa de l’Escola
Andorrana. Passats 24 anys d’aquesta primera
publicació, es fa una revisió i actualització de diversos
aspectes vinculats a l’ordenament del sistema
educatiu andorrà i s’aprova la Llei 17/2018.
Entre altres aspectes, la Llei 17/2018 revisa els
requisits d’accés a la professió docent i, alhora, posa
en relleu certes especificitats relacionades amb
l’especialització dels docents, particularment a la
segona ensenyança i a l’ensenyament postobligatori.
Els requisits vinculats a les titulacions de
l’ensenyament superior i la complexitat del
plantejament lingüístic del sistema educatiu andorrà,
sumats a la situació sanitària provocada pel virus
SARS-CoV-2 l’any 2020, posen en evidència la
fragilitat de les borses de treball del personal docent,
fet que genera importants dificultats per les baixes o
les necessitats de substitucions diverses del personal
docent d’algunes especialitats; especialment pel que
fa als perfils que intervenen a segona ensenyança,
batxillerat general i professional o formació d’adults.
Així mateix, cal tenir en consideració que una
aturada de més de dos setmanes de la intervenció
docent pot comportar importants dificultats en el
desenvolupament de les competències dels alumnes i
tenir conseqüències en l’acreditació d’aquestes
competències, especialment per a l’obtenció del títol
de graduat en segona ensenyança i del títol de
batxiller general o batxiller professional. El
desenvolupament de les competències i l’adquisició i
la mobilització de recursos diversificats al llarg del curs
escolar exigeixen un temps determinat, publicat en els
decrets de programes i plans d’estudis corresponents.
La modificació de la Llei 17/2018 pretén minimitzar
el temps d’absència del personal docent en els nivells
de segona ensenyança, batxillerat general i
professional i formació d’adults, i s’accepta de manera
excepcional la intervenció de professionals amb una
titulació oficial de primer cicle de l’ensenyament
superior prioritzant que aquesta titulació sigui de
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l’especialitat que el docent ha d’impartir en la seva
àrea o assignatura.
Aquesta Llei s’estructura en quatre articles, que
modifiquen la Llei 17/2018, del 26 de juliol,
d’ordenament del sistema educatiu andorrà; una
disposició final primera, que estableix la necessitat de
presentar el projecte de consolidació de la Llei
17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema
educatiu andorrà, i una disposició final segona, que
determina l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Article 1. Es modifica l’article 33 de la Llei 17/2018,
del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu
andorrà
S’afegeix un punt a l’article 33 de la Llei 17/2018, del
26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu
andorrà, el qual queda redactat de la manera següent:
“Article 33
1. El docent destinat a aquest nivell educatiu ha de
posseir, com a mínim, una titulació oficial de segon
cicle universitari. Una de les seves titulacions oficials
universitàries ha de ser de l’àmbit de l’especialitat
corresponent.
2. En cas excepcional, sempre que no s’hagi pogut
garantir la docència de forma continuada al llarg de
15 dies naturals en una mateixa àrea d’aprenentatge,
es pot contractar temporalment personal interí que
posseeixi una titulació oficial de primer cicle
universitari de l’àmbit de l’especialitat corresponent.
Aquesta contractació temporal no dona dret al
personal interí a accedir als processos de selecció ni a
formar part de la borsa de treball d’aquest nivell
educatiu.
3. Cal igualment que els docents segueixin els plans
de formació que amb aquesta finalitat estableixi el
ministeri encarregat de l’educació.”
Article 2. Es modifica l’article 40 de la Llei 17/2018,
del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu
andorrà
S’afegeix un punt a l’article 40 de la Llei 17/2018, del
26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu
andorrà, el qual queda redactat de la manera següent:
“Article 40
1. El docent que intervé en aquest nivell educatiu ha
de posseir, com a mínim, una titulació oficial de segon
cicle universitari. Una de les seves formacions ha de
ser de l’àmbit de l’especialitat corresponent.
2. Els docents que intervenen en aquest nivell
educatiu per a assignatures o programes
tecnicoprofessionals han de posseir una titulació
oficial en l’especialitat o bé acreditar una experiència
professional suficient en l’àmbit corresponent que es
determina reglamentàriament.
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3. En cas excepcional, sempre que no s’hagi pogut
garantir la docència de forma continuada al llarg de
15 dies naturals en una mateixa àrea d’aprenentatge,
es pot contractar temporalment personal interí que
posseeixi una titulació oficial de primer cicle
universitari de l’àmbit de l’especialitat corresponent.
Aquesta contractació temporal no dona dret al
personal interí a accedir als processos de selecció ni a
formar part de la borsa de treball d’aquest nivell
educatiu.
4. Cal igualment que els docents segueixin els plans
de formació que amb aquesta finalitat estableixi el
ministeri encarregat de l’educació.”
Article 3. Es modifica l’article 55 de la Llei 17/2018,
del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu
andorrà
S’afegeix un punt a l’article 55 de la Llei 17/2018, del
26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu
andorrà, el qual queda redactat de la manera següent:
“Article 55
1. El docent que imparteixi estudis que condueixin a
obtenir un títol acadèmic o professional de caràcter
oficial o d’un certificat oficial ha de posseir, com a
mínim, una titulació oficial de segon cicle universitari.
Una de les seves titulacions oficials universitàries ha
de ser de l’àmbit de l’especialitat corresponent.
2. En cas excepcional, sempre que no s’hagi pogut
garantir la docència de forma continuada al llarg de
15 dies naturals en una mateixa àrea d’aprenentatge,
es pot contractar temporalment personal interí que
posseeixi una titulació oficial de primer cicle
universitari de l’àmbit de l’especialitat corresponent.
Aquesta contractació temporal no dona dret al
personal interí a accedir als processos de selecció ni a
formar part de la borsa de treball d’aquest nivell
educatiu.
3. El docent que imparteix formació bàsica pot
posseir, si no es compleix el punt anterior, una
titulació d’ensenyament superior oficial de primer
cicle el pla d’estudis de la qual contingui una part
important de matèries d’àmbit didàctic o pedagògic.
4. Els docents destinats a determinades assignatures o
programes tecnicoprofessionals han de posseir una
titulació oficial en l’especialitat o bé acreditar una
experiència professional suficient en l’àmbit
corresponent.”
Esmena 1
De modificació
Grup parlamentari Liberal + Grup parlamentari
Demòcrata
Es modifica l’article 3 de la Proposta de
modificació de la Llei XX/2020, de modificació de
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la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del
sistema educatiu andorrà de la forma següent:
On diu:
Article 3. Es modifica l’article 55 de la Llei
17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del
sistema educatiu andorrà
S’afegeix un punt a l’article 55 de la Llei 17/2018,
del 26 de juliol, d’ordenament del sistema
educatiu andorrà, el qual queda redactat de la
manera següent:
“Article 55
1. El docent que imparteixi estudis que condueixin
a obtenir un títol acadèmic o professional de
caràcter oficial o d’un certificat oficial ha de
posseir, com a mínim, una titulació oficial de segon
cicle universitari. Una de les seves titulacions
oficials universitàries ha de ser de l’àmbit de
l’especialitat corresponent.
2. En cas excepcional, sempre que no s’hagi pogut
garantir la docència de forma continuada al llarg
de 15 dies naturals en una mateixa àrea
d’aprenentatge, es pot contractar temporalment
personal interí que posseeixi una titulació oficial
de primer cicle universitari de l’àmbit de
l’especialitat corresponent. Aquesta contractació
temporal no dona dret al personal interí a accedir
als processos de selecció ni a formar part de la
borsa de treball d’aquest nivell educatiu.
3. El docent que imparteix formació bàsica pot
posseir, si no es compleix el punt anterior, una
titulació d’ensenyament superior oficial de primer
cicle el pla d’estudis de la qual contingui una part
important de matèries d’àmbit didàctic o
pedagògic.
4. Els docents destinats a determinades
assignatures o programes tecnicoprofessionals han
de posseir una titulació oficial en l’especialitat o bé
acreditar una experiència professional suficient en
l’àmbit corresponent.”
Ha de dir:
“Article 3. Modificació de l’article 55
Es modifica l’article 55, el qual queda redactat de
la manera següent:
“Article 55
1. El docent que imparteixi estudis que condueixin
a obtenir un títol acadèmic o professional de
caràcter oficial o d’un certificat oficial ha de
posseir, com a mínim, una titulació oficial de segon
cicle universitari. Una de les seves titulacions
oficials universitàries ha de ser de l’àmbit de
l’especialitat corresponent.

2. El docent que imparteix formació bàsica pot
posseir, si no es compleix el punt anterior, una
titulació d’ensenyament superior oficial de primer
cicle el pla d’estudis de la qual contingui una part
important de matèries d’àmbit didàctic o
pedagògic.
3. En cas excepcional, sempre que no s’hagi pogut
garantir la docència de forma continuada al llarg
de 15 dies naturals en una mateixa àrea
d’aprenentatge, es pot contractar temporalment
personal interí que posseeixi una titulació oficial
de primer cicle universitari de l’àmbit de
l’especialitat corresponent. Aquesta contractació
temporal no dona dret al personal interí a accedir
als processos de selecció ni a formar part de la
borsa de treball d’aquest nivell educatiu.
4. Els docents destinats a determinades
assignatures o programes tecnicoprofessionals han
de posseir una titulació oficial en l’especialitat o bé
acreditar una experiència professional suficient en
l’àmbit corresponent.
5. Cal igualment que els docents segueixin els
plans de formació que amb aquesta finalitat
estableixi el ministeri encarregat de l’educació.”.”
Article 4. Es modifica l’article 59 de la Llei 17/2018,
del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu
andorrà
S’afegeix un punt a l’article 59 de la Llei 17/2018, del
26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu
andorrà, el qual queda redactat de la manera següent:
“Article 59
1. L’ensenyament de la formació andorrana és
impartit per docents del ministeri encarregat de
l’educació.
2. El docent destinat a intervenir amb alumnes de fins
a dotze anys ha de posseir una titulació oficial, com a
mínim, de primer cicle universitari. Alhora, el pla
d’estudi de la seva formació ha de contenir una part
important de matèries d’àmbit didàctic o pedagògic.
3. El docent destinat a intervenir amb alumnes de més
de dotze anys ha de posseir, com a mínim, una
titulació oficial de segon cicle universitari. Una de les
seves formacions ha de ser de l’àmbit de l’especialitat
corresponent.
4. En cas excepcional, sempre que no s’hagi pogut
garantir la docència de forma continuada al llarg de
15 dies naturals amb els alumnes de més de dotze
anys, es pot contractar temporalment personal interí
que posseeixi una titulació oficial de primer cicle
universitari de l’àmbit de l’especialitat corresponent.
Aquesta contractació temporal no dona dret al
personal interí a accedir als processos de selecció ni a
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formar part de la borsa de treball d’aquest nivell
educatiu.
5. Cal igualment que els docents segueixin els plans
de formació que amb aquesta finalitat estableixi el
ministeri encarregat de l’educació.”
Esmena 2
Grup parlamentari Socialdemòcrata

D'addició

Es proposa l’addició d’un nou article amb el nom
d’article 5, amb el redactat següent:
“Article 5. S’afegeix una disposició addicional a la
Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament dels
sistema educatiu andorrà.
S’afegeix una disposició addicional a la Llei
17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament dels
sistema educatiu andorrà, la qual queda redactada
de la manera següent:
“Disposició addicional
Els supòsits de l’excepcionalitat recollida en els
articles 33, 40, 55 i 59 es limiten a les situacions
d’emergència, de catàstrofe o de risc per a la salut
pública.”
Motivació
Es considera que la causa principal que motiva la
modificació de la llei és l’afectació que la SARSCoV-2 pot tenir en l’oferta i en la demanda de
professionals de l’educació. Sent així, i amb
l’objecte de garantir l’exercici dels professionals
que acompleixen amb els requisits formatius en
situació normal, s’opta per introduir una
especificació al supòsit d’excepcionalitat. Aquest
s’ha definit en funció dels establerts a l’apartat “c”
de l’article 58 de la Llei general de sanitat, del 20
de març de 1989, amb la incorporació de totes les
modificacions, les addicions i les precisions
aportades per la Llei 1/2009, del 23 de gener,
consistents en emergència, catàstrofe o risc per a
la salut pública.

Disposició final primera. Textos consolidats

S’encomana al Govern que, en el termini màxim de
sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i en
els termes previstos a l’article 116 del Reglament del
Consell General, presenti el projecte de consolidació
de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del
sistema educatiu andorrà.

Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de ser publicada
al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
M. I. Sra. Alexandra Codina Tort
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Informe de la Comissió Legislativa
d'Educació,
Recerca,
Cultura,
Joventut i Esports relatiu al Projecte
de llei de modificació de la Llei
17/2018,
del
26
de
juliol,
d’ordenament del sistema educatiu
andorrà
La Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura,
Joventut i Esports ha examinat, en el decurs de la
reunió celebrada el dia 2 d’octubre del 2020, l'informe
del ponent relatiu al Projecte de llei de modificació de la
Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema
educatiu andorrà, d'acord amb els articles 98 i 99 del
Reglament del Consell General, del qual se’n desprèn
el següent:
Esmena retirada per transacció i aprovada per
unanimitat:
Esmena 1 (Grup parlamentari Liberal + Grup
parlamentari Demòcrata) de modificació de l’article 3.
Esmena retirada:
Esmena 2 (Grup parlamentari Socialdemòcrata)
d’addició d’un nou article.
Nota de la Comissió: Del resultat de la votació de les
esmenes presentades pels grups parlamentaris se’n
desprèn l’informe de la Comissió, el text del qual
també incorpora les modificacions que s’han dut a
terme en base a les propostes de tècnica legislativa i
d’adequació a les regles i als usos formals i lingüístics
del Consell General que els membres de la Comissió
Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i
Esports han considerat escaient fer figurar.

Projecte de llei de modificació de la
Llei 17/2018, del 26 de juliol,
d’ordenament del sistema educatiu
andorrà
Exposició de motius
El 9 de juny de 1994, el Consell General aprova la Llei
d’ordenament del sistema educatiu andorrà i dona
així cobertura legal a l’oferta educativa de l’Escola
Andorrana. Passats 24 anys d’aquesta primera
publicació, es fa una revisió i actualització de diversos
aspectes vinculats a l’ordenament del sistema
educatiu andorrà i s’aprova la Llei 17/2018, del 26 de
juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà.
Entre altres aspectes, la Llei 17/2018 revisa els
requisits d’accés a la professió docent i, alhora, posa
en relleu certes especificitats relacionades amb
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l’especialització dels docents, particularment a la
segona ensenyança i a l’ensenyament postobligatori.
Els requisits vinculats a les titulacions de
l’ensenyament superior i la complexitat del
plantejament lingüístic del sistema educatiu andorrà,
sumats a la situació sanitària provocada pel virus
SARS-CoV-2 l’any 2020, posen en evidència la
fragilitat de les borses de treball del personal docent,
fet que genera importants dificultats per les baixes o
les necessitats de substitucions diverses del personal
docent d’algunes especialitats; especialment pel que
fa als perfils que intervenen a segona ensenyança,
batxillerat general i professional o formació d’adults.
Així mateix, cal tenir en consideració que una
aturada de més de dos setmanes de la intervenció
docent pot comportar importants dificultats en el
desenvolupament de les competències dels alumnes i
tenir conseqüències en l’acreditació d’aquestes
competències, especialment per a l’obtenció del títol
de graduat en segona ensenyança i del títol de
batxiller general o batxiller professional. El
desenvolupament de les competències i l’adquisició i
la mobilització de recursos diversificats al llarg del curs
escolar exigeixen un temps determinat, publicat en els
decrets de programes i plans d’estudis corresponents.
La modificació de la Llei 17/2018 pretén minimitzar
el temps d’absència del personal docent en els nivells
de segona ensenyança, batxillerat general i
professional i formació d’adults, i s’accepta de manera
excepcional la intervenció de professionals amb una
titulació oficial de primer cicle de l’ensenyament
superior prioritzant que aquesta titulació sigui de
l’especialitat que el docent ha d’impartir en la seva
àrea o assignatura.
Aquesta Llei s’estructura en quatre articles, que
modifiquen la Llei 17/2018, del 26 de juliol,
d’ordenament del sistema educatiu andorrà; una
disposició final primera, que estableix la necessitat de
presentar el projecte de consolidació de la Llei
17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema
educatiu andorrà, i una disposició final segona, que
determina l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Article 1. Modificació de l’article 33
Es modifica l’article 33 de la Llei 17/2018, del 26 de
juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà, el
qual queda redactat de la manera següent:
“Article 33
1. El docent destinat a aquest nivell educatiu ha de
posseir, com a mínim, una titulació oficial de segon
cicle universitari. Una de les seves titulacions oficials
universitàries ha de ser de l’àmbit de l’especialitat
corresponent.

2. En cas excepcional, sempre que no s’hagi pogut
garantir la docència de forma continuada al llarg de
15 dies naturals en una mateixa àrea d’aprenentatge i
havent esgotat els recursos de contractació existents,
es pot contractar temporalment, i com a màxim per la
durada del curs escolar per al qual es realitza la
contractació, personal interí que posseeixi una
titulació oficial de primer cicle universitari de l’àmbit
de l’especialitat corresponent. Aquesta contractació
temporal no dona dret al personal interí a accedir als
processos de selecció ni a formar part de la borsa de
treball d’aquest nivell educatiu.
3. Cal igualment que els docents segueixin els plans
de formació que amb aquesta finalitat estableixi el
ministeri encarregat de l’educació.”
Article 2. Modificació de l’article 40
Es modifica l’article 40 de la Llei 17/2018, del 26 de
juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà, el
qual queda redactat de la manera següent:
“Article 40
1. El docent que intervé en aquest nivell educatiu ha
de posseir, com a mínim, una titulació oficial de segon
cicle universitari. Una de les seves formacions ha de
ser de l’àmbit de l’especialitat corresponent.
2. Els docents que intervenen en aquest nivell
educatiu per a assignatures o programes
tecnicoprofessionals han de posseir una titulació
oficial en l’especialitat o bé acreditar una experiència
professional suficient en l’àmbit corresponent que es
determina reglamentàriament.
3. En cas excepcional, sempre que no s’hagi pogut
garantir la docència de forma continuada al llarg de
15 dies naturals en una mateixa àrea d’aprenentatge i
havent esgotat els recursos de contractació existents,
es pot contractar temporalment, i com a màxim per la
durada del curs escolar per al qual es realitza la
contractació, personal interí que posseeixi una
titulació oficial de primer cicle universitari de l’àmbit
de l’especialitat corresponent. Aquesta contractació
temporal no dona dret al personal interí a accedir als
processos de selecció ni a formar part de la borsa de
treball d’aquest nivell educatiu.
4. Cal igualment que els docents segueixin els plans
de formació que amb aquesta finalitat estableixi el
ministeri encarregat de l’educació.”
Article 3. Modificació de l’article 55
Es modifica l’article 55 de la Llei 17/2018, del 26 de
juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà, el
qual queda redactat de la manera següent:
“Article 55
1. El docent que imparteixi estudis que condueixin a
obtenir un títol acadèmic o professional de caràcter
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oficial o d’un certificat oficial ha de posseir, com a
mínim, una titulació oficial de segon cicle universitari.
Una de les seves titulacions oficials universitàries ha
de ser de l’àmbit de l’especialitat corresponent.
2. El docent que imparteix formació bàsica pot
posseir, si no es compleix el punt anterior, una
titulació d’ensenyament superior oficial de primer
cicle el pla d’estudis de la qual contingui una part
important de matèries d’àmbit didàctic o pedagògic.
3. En cas excepcional, sempre que no s’hagi pogut
garantir la docència de forma continuada al llarg de
15 dies naturals en una mateixa àrea d’aprenentatge i
havent esgotat els recursos de contractació existents,
es pot contractar temporalment, i com a màxim per la
durada del curs escolar per al qual es realitza la
contractació, personal interí que posseeixi una
titulació oficial de primer cicle universitari de l’àmbit
de l’especialitat corresponent. Aquesta contractació
temporal no dona dret al personal interí a accedir als
processos de selecció ni a formar part de la borsa de
treball d’aquest nivell educatiu.
4. Els docents destinats a determinades assignatures o
programes tecnicoprofessionals han de posseir una
titulació oficial en l’especialitat o bé acreditar una
experiència professional suficient en l’àmbit
corresponent.
5. Cal igualment que els docents segueixin els plans
de formació que amb aquesta finalitat estableixi el
ministeri encarregat de l’educació.”
Article 4. Modificació de l’article 59
Es modifica l’article 59 de la Llei 17/2018, del 26 de
juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà, el
qual queda redactat de la manera següent:
“Article 59
1. L’ensenyament de la formació andorrana és
impartit per docents del ministeri encarregat de
l’educació.
2. El docent destinat a intervenir amb alumnes de fins
a dotze anys ha de posseir una titulació oficial, com a
mínim, de primer cicle universitari. Alhora, el pla
d’estudi de la seva formació ha de contenir una part
important de matèries d’àmbit didàctic o pedagògic.
3. El docent destinat a intervenir amb alumnes de més
de dotze anys ha de posseir, com a mínim, una
titulació oficial de segon cicle universitari. Una de les
seves formacions ha de ser de l’àmbit de l’especialitat
corresponent.
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4. En cas excepcional, sempre que no s’hagi pogut
garantir la docència de forma continuada al llarg de
15 dies naturals en una mateixa àrea d’aprenentatge i
havent esgotat els recursos de contractació existents,
es pot contractar temporalment, i com a màxim per la
durada del curs escolar per al qual es realitza la
contractació, personal interí que posseeixi una
titulació oficial de primer cicle universitari de l’àmbit
de l’especialitat corresponent. Aquesta contractació
temporal no dona dret al personal interí a accedir als
processos de selecció ni a formar part de la borsa de
treball d’aquest nivell educatiu.
5. Cal igualment que els docents segueixin els plans
de formació que amb aquesta finalitat estableixi el
ministeri encarregat de l’educació.”

Disposició final primera. Textos consolidats

S’encomana al Govern que, en el termini màxim de
sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i en
els termes previstos a l’article 116 del Reglament del
Consell General, presenti el projecte de consolidació
de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del
sistema educatiu andorrà.

Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de ser publicada
al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
En els termes precedents es formula l’informe de la
Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura,
Joventut i Esports que, d’acord amb l’article 100.1 del
Reglament del Consell General, es tramet a la M.I.
Sra. Síndica General, als efectes escaients.
M. I. Sra. Alexandra Codina Tort
Vicepresidenta de la Comissió Legislativa d'Educació,
Recerca, Cultura, Joventut i Esports
M. I. Sr. Ferran Costa Marimon
President de la Comissió Legislativa d'Educació,
Recerca, Cultura, Joventut i Esports
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5- ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 8 d’octubre del 2020, dijous, a les
16.00h, se celebrarà una sessió ordinària del Consell
General, amb l’ordre del dia següent:
1. Examen i votació de la Proposta de declaració
d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels
terrenys, i eventuals drets patrimonials, afectats per
l’expedient
0001/2020
intitulat
“Expedient
d'expropiació relatiu a l'eixample i la rectificació de la
CG-2, tram La Trava - Bordes de l'Aldosa, Parròquia
de Canillo”.
2. Nomenament de la directora de l’Agència de
Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra,
(AQUA).
3. Examen i votació de la Proposició de llei
qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de
febrer, qualificada del Codi Penal.
4. Examen i votació del Projecte de llei de modificació
de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del
sistema educatiu andorrà.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 6 d’octubre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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