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 23 de juliol de 2020, a les 09:30
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 23 de julio de 2020, a las 09:30
horas, con el siguiente orden del día:

1. Resolució de xx de juliol de 2020, del secretari
autonòmic d'Educació i Formació Professional, per
la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació
acadèmica i d’organització de l’activitat docent als
centres de formació de persones adultes sostinguts
amb fons públics per al curs acadèmic 2020-2021.

1. Resolución de xx de julio de 2020, del secretario
autonómico de Educación y Formación Profesional,
por la cual se dictan instrucciones en materia de
ordenación académica y de organización de la
actividad docente en los centros de formación de
personas adultas sostenidos con fondos públicos
para el curso académico 2020-2021.

2. Proposta de Resolució de xx de 2020 del secretari
autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la
qual es dicten instruccions per a l'organització i
funcionament dels centres docents específics
d'Educació Especial sostinguts amb fons públics per
al curs 2020-2021.

2. Propuesta de Resolución de xx de 2020 del
secretario autonómico de Educación y Formación
Profesional, por la cual se dictan instrucciones para la
organización y funcionamiento de los centros
docentes específicos de Educación Especial
sostenidos con fondos públicos para el curso 20202021.

3. Resolució de xx juliol de 2020, de la directora
general d'Inclusió Educativa, per la qual es regula,
amb caràcter experimental, l'organització dels
Centres Específics d'Educació Especial de titularitat
de la Generalitat com a Centres de Recursos.

3. Resolució de xx juliol de 2020, de la directora
general d'Inclusió Educativa, per la qual es regula,
amb caràcter experimental, l'organització dels
Centres Específics d'Educació Especial de titularitat
de la Generalitat com a Centres de Recursos.

4. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, de la
Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació
Professional, per la qual es dicten instruccions per a
l’organització dels serveis psicopedagògics escolars
i dels gabinets psicopedagògics escolars autoritzats
durant el curs 2020-2021.

4. RESOLUCIÓN de xx de julio de 2020, de la
Secretaría Autonómica de Educación y Formación
Profesional, por la cual se dictan instrucciones para
la organización de los servicios psicopedagógicos
escolares y de los gabinetes psicopedagógicos
escolares autorizados durante el curso 2020-2021.

5. Torn obert de paraula.

5. 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, en el dia de la data
VIST I PLAU EL SECRETARI AUTONÒMIC
D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
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