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 8 de juny
de 2021, a les 09:30 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
8 de junio de 2021, a las 09:30 horas, con el
siguiente orden del día:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de
les reunions celebrades el 14 de desembre de
2020 i el 22 d’abril de 2021.

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas
de las reuniones celebradas el 14 de diciembre
de 2020 y el 22 de abril de 2021.

2. PROJECTE d’Ordre XX/2021, de _____, de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per
la qual es determinen els criteris de creació de
llocs de professorat de l’especialitat d’orientació
educativa als equips d’orientació educativa i per
la qual s’ordena la creació de les unitats
especialitzades d’orientació.

2. PROYECTO de Orden XX/2021, de _____, de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, por la
cual se determinan los criterios de creación de
puestos de profesorado de la especialidad de
orientación educativa en los equipos de
orientación educativa y por la que se ordena la
creación de las unidades especializadas de
orientación.

3. Torn obert de paraula.

3. Turno abierto de palabra.

Les dades per a la connexió us les enviarem
pròximament.

Los datos para la conexión os los enviaremos
próximamente.

Atentament.

Atentamente.

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