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
de la Mesa Sectorial d’Educació, que se celebrarà
el dia 23 de juny de 2022, a les 11:00 hores, amb
el següent ordre del dia:

1. Ordre de XX de juny de 2022, de la

Por orden del secretario autonómico de Educación y
Formación Profesional, les convocamos a la reunión
de la Mesa Sectorial de Educación, que se
celebrará el día 23 de junio de 2022, a las 11:00
horas, con el siguiente orden del día:

1.

Orden de XX de junio de 2022, de la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se convoca procedimiento de acceso
a los cuerpos de catedráticos de Enseñanza
Secundaria y catedráticos de Escuelas
Oficiales de Idiomas.

2.

Turno abierto de palabra.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la
qual es convoca el procediment d’accés als
cossos de catedràtics d’Educació Secundària i
catedràtics d’escoles oficials d’idiomes.
2.

Torn obert de paraula.

Les persones que formen part de la Mesa i que
no puguen assistir-hi presencialment i vulguen
fer-ho de manera telemàtica hauran de
comunicar-ho per correu electrònic al Servei de
Relacions Institucionals 24 hores abans de l’inici
de la reunió. Les dades per a la connexió
telemàtica les rebran a continuació.

Las personas que forman parte de la Mesa y que
no puedan asistir presencialmente y quieran
hacerlo de forma telemática deberán comunicarlo
al Servicio de Relaciones Institucionales 24 horas
antes del inicio de la reunión. Los datos para la
conexión telemática los recibirán a continuación.

Atentament.

Atentamente.

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