SECRETARIA AUTONÒMICA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Servei de Relacions Institucionals

Avda. Campanar nº 32
46015 valencia

Tramés a:
STEPV-IV
ANPE
FE-CCOO-PV
CSIF
FeSP-UGT-PV

Per ordre del secretari autonòmic d’Educació i
Formació Professional, us convoquem a la reunió
telemàtica de la Mesa Sectorial d’Educació, que se
celebrarà el dia 20 de maig de 2021, a les 10:00
hores, amb el següent ordre del dia:

Por orden del secretario autonómico de Educación y
Formación Profesional, les convocamos a la reunión
telemática de la Mesa Sectorial de Educación, que
se realizará el día 20 de mayo de 2021, a las 10:00
horas, con el siguiente orden del día:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió
celebrada el 9 de març de 2021.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
reunión celebrada el 9 de marzo de 2021.

2. RESOLUCIÓ de __ de _____ de 2021, de la
Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació
Professional, per la qual s'estableixen les directrius
generals per a l'organització curricular dels cursos
primer i segon d'Educació Secundària Obligatòria per
al curs 2021-2022.

2. RESOLUCIÓN de __ de ___de 2021, de la
Secretaría Autonómica de Educación y Formación
Profesional, por la cual se establecen las directrices
generales para la organización curricular de los cursos
primero y segundo de Educación Secundaria
Obligatoria para el curso 2021-2022.

3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ del Director
General de Centres Docents, per la qual es fixa el
calendari escolar del curs acadèmic 2021-2022 en la
Comunitat Valenciana.

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN del Director
General de Centros Docentes, por la que se fija el
calendario escolar del curso académico 2021-2022 en
la Comunitat Valenciana.

4. RESOLUCIÓ de __de maig de 2021, de la
Direcció General de Personal Docent per la qual
s’estableixen el procediment per a la pròrroga
extraordinària dels destins obtinguts en comissió de
serveis, en llocs específics en aplicació de la
Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció
General de Centres i Personal Docent.

4. RESOLUCIÓN de ___ de mayo de 2021, de la
Direcció General de Personal Docente por la que se
establecen el procedimiento para la prórroga
extraordinaria de los destinos obtenidos en comisión
de servicios específicos, en puestos específicos, en
aplicación de la Resolución de 20 de mayo de 2016,
de la Dirección General de Centros y Personal
Docente.

5. Torn obert de paraula.

5. Turno abierto de palabra.

Les dades per a la connexió us les enviarem
pròximament.
Atentament.

Los datos para la conexión os los enviaremos
próximamente.
Atentamente.

València,

VIST I PLAU EL SECRETARI AUTONÒMIC
D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
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