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                                                        València,14 d'octubre de 2009

(S'adjunta calendari, horari, sessions  al final d'este document de la província de València, més avant
s'indicaran les d'Alacant i Castelló)

Estimat/a director/a:

Per la present li informem de la convocatòria de sessions formatives per a l'elaboració de la PGA.

1.- Convocatòria de reunions comarcals per a tractar temes relacionats amb l'elaboració de la PGA. Estes
reunions o sessions formatives tindran les següents característiques:
− Es realitzaran dos tipus de reunions, una per a centres d'Ed. Infantil i Primària (ITACA) i una altra per a

Centres de Secundària, Batxiller, Cicles, etc. (GESCEN / PGA Rég. Gral.).
− L'assistència és voluntària per a l'Equip Directiu.
− No cal confirmar assistència.
− L'Equip Directiu tria la reunió per proximitat al centre o per proximitat al seu lloc de residència.
− La reunió es realitzarà en un únic matí i en horari de 9:30 a 13:00 h.
− Els Centres Privats Concertats que hagen de presentar dos PGA una amb ITACA i una altra amb

GESCEN / PGA Rég. Gral. podran assistir a dos reunions.
− Els llocs i dates s'establixen en la següent taula (al final)
Sense un altre particular, reba una cordial salutació.
--
Estimado/a director/a:

Por la presente le informamos de la convocatoria de sesiones formativas para la elaboración de la PGA.

1.- Convocatoria reuniones comarcales para tratar temas relacionados con la elaboración de la PGA. Estas
reuniones o sesiones formativas tendrán las siguientes características:
- Se realizarán dos tipos de reuniones, una para centros de Ed. Infantil y Primaria (ITACA) y otra para

Centros de Secundaria, Bachiller, Ciclos, etc. (GESCEN / PGA Rég. Gral.).
- La asistencia es voluntaria para el Equipo Directivo.
- No hay que confirmar asistencia.
- El Equipo Directivo elige la reunión por proximidad al centro o por proximidad a su lugar de residencia.
- La reunión se realizará en una única mañana y en horario de 9:30 a 13:00 h.
- Los Centros Privados Concertados que tengan que presentar dos PGA una con ITACA y otra con

GESCEN / PGA Rég. Gral. podrán asistir a ambas reuniones.
- Los lugares y fechas se establecen en la siguiente tabla (al final)
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

7 Reunions de GESCEN / PGA Règim General.
Dia Lloc Nº Centre/aula
19-octubre-2009 Gandia 1 46401608 Cefire Gandia

19-octubre-2009 Xàtiva 2 46004772 IES José Ribera

20-octubre-2009 La Pobla de Vallbona 3 46022543 IES Vereda

21-octubre-2009 Valencia 4 46401840 Cefire Valencia

21-octubre-2009 Valencia 5 46401840 Cefire Valencia

22-octubre-2009 Sagunto 6 46007748 IES Camp Morv.

23-octubre-2009 Alzira 7 46000717 IES J.M. Parra


