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 11 de novembre de 2021, a les
10:30 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 11 de
noviembre de 2021, a las 10:30 horas, con el
siguiente orden del día:

1. Projecte de Decret ___/2021, de ___ de ___,

del Consell, pel qual es modifica el decret
40/2016, de 15 d'abril, pel qual es regula
l'admissió en els centres docents públics i privats
concertats que imparteixen ensenyaments
d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat.

1. Proyecto de Decreto ___/2021, de ___ de ___,
del Consell, por el cual se modifica el
decreto40/2016, de 15 de abril, por el que se
regula la admisión en los centros docentes
públicos y privados concertados que imparten
enseñanzas de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato.

2. ORDRE __/2021, de___., de la Conselleria

2. ORDEN __/2021, de___, de la Conselleria de

d'Educació, Cultura i Esport, de modificació de
l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la
qual es regula el procediment d'admissió de
l'alumnat en els centres docents sostinguts amb
fons públics de la Comunitat Valenciana que
imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil,
Educació
Primària,
Educació
Secundària
Obligatòria i Batxillerat.

Educación, Cultura y Deporte, de modificación
de la Orden 7/2016, de 19 de abril, de la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura
y Deporte, por la cual se regula el procedimiento
de admisión del alumnado en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas
de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

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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