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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 21 de març de 2023, a les 09:30 
hores, en la Sala de Videoconferència núm.3 
(escala 3, planta baixa) d’aquesta Conselleria, 
Av. Campanar, núm.32, València, amb el següent 
ordre del dia: 
 
 
1. ORDRE___/2023, de ________, de la 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la 
qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió d'ajudes econòmiques per al 
finançament de l'adquisició de material escolar 
no curricular per a l'alumnat pertanyent a famílies 
en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, 
escolaritzat en els nivells d'Educació Infantil, 
Educació Primària i Educació Especial en centres 
educatius sostinguts amb fons públics de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 
 
Les dades per a la connexió us les enviarem 
pròximament, per tal que les persones que 
formen part de la Mesa i que no puguen assistir-
hi presencialment ho facen de manera 
telemàtica. 
 
Atentament. 

 Por orden del secretario autonómico de Educación 
y Formación Profesional, les convocamos a la 
reunión de la Mesa Sectorial de Educación, que 
se realizará el día 21 de marzo de 2023, a las 
09:30 horas, en la Sala de Videoconferencia 
núm.3 (escalera 3, planta baja) de esta 
Conselleria, Av. Campanar, núm. 32, Valencia, con 
el siguiente orden del día: 
 
 
1. ORDEN___/2023, de ________, de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas económicas para la 
financiación de la adquisición de material escolar 
no curricular para el alumnado perteneciente a 
familias en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica, escolarizado en los niveles de 
Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Especial en centros educativos 
sostenidos con fondos públicos de la Comunitat 
Valenciana.  
 
 
Los datos para la conexión os los enviaremos 
próximamente, para que las personas que forman 
parte de la Mesa y que no puedan asistir 
presencialmente lo hagan de forma telemática. 
 
Atentamente. 
 
 
 

València,  
 

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

 
 

 
 
 
 

 
 

 LA SECRETÀRIA DE LA MESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Avda. Campanar nº 32 
46015 valencia 
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