
 

 

Tramés a: 
 
STEPV-IV 
ANPE 
FE-CCOO-PV 
CSIF 
UGTSP-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 
31 de gener 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. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió 

celebrada el 10 de maig de 2022.  
 
2. Projecte de decret del Consell, pel qual es regula el 

reconeixement de la competència lingüística de 
valencià per a l’homologació dels estudis en el 
sistema educatiu valencià. 

 
3.  Torn obert de paraula. 
 
 
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 31 de enero 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.  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
reunión celebrada el 10 de mayo de 2022. 

 
2. Proyecto de decreto del Consell, por el cual se 

regula el reconocimiento de la competencia 
lingüística de valenciano para la homologación de 
los estudios en el sistema educativo valenciano. 

 
3. Turno abierto de palabra 
 
 
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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