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
es realitzarà el pròxim dijous 16 d’abril de 2020,
a les 11:00 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
próximo jueves 16 de abril de 2020, a las 11:00
horas, con el siguiente orden del día:

1. Informació de la reunió de la “Conferencia
Sectorial de Educación” (estatal), amb el
Ministeri, que tindrà lloc el 15 d’abril.

1. Información de la reunión de la Conferencia
Sectorial de Educación (estatal), con el Ministerio,
que tendrá lugar el 15 de abril.

2. Instruccions de 18 d’abril de 2020 de la
Direcció General de Personal Docent per a la
cobertura urgent de llocs de treball de personal
docent durant el període de suspensió de
l’activitat educativa presencial.

2. Instrucciones de 18 de abril de 2020 de la
Dirección General de Personal Docente para la
cobertura urgente de puestos de trabajo de
personal docente durante el período de
suspensión de la actividad educativa presencial.

3. Instrucció de 17 d'abril de 2020, de la
Direcció General de Personal Docent, per la
qual s'estableixen mesures referents a
l'adaptació de la gestió administrativa de les
incapacitats temporals, excedències, permisos
i llicències del personal docent no universitari
dependent de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport durant l'estat d'alarma i les
seues pròrrogues.

3. Instrucción de 17 de abril de 2020, de la
Dirección General de Personal Docente, por la
que se establecen medidas referentes a la
adaptación de la gestión administrativa de las
incapacidades
temporales,
excedencias,
permisos y licencias del personal docente no
universitario dependiente de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte durante el estado
de alarma y sus prórrogas.

4. Torn obert de paraula.

4. 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, 14 d’abril de 2020
VIST I PLAU EL SECRETARI AUTONÒMIC
D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
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