
Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Resolució  de  15  de  desembre  de  2020,  de  la  Secretaria  Autonòmica  d’Educació  i  Formació
Professional per la qual es resol la convocatòria de les modalitats formatives projectes de formació en
centres, seminaris i grups de treball i s’assignen recursos econòmics als centres públics educatius de
titularitat de la Generalitat per a desenvolupar-les.

Per  RESOLUCIÓ de  28 de juliol  de 2020, de la  Secretaria  Autonòmica d'Educació  i  Formació
Professional (DOGV núm. 8871/31.07.2020), es convoquen les modalitats formatives projectes de
formació en centres, seminaris i grups de treball i s'estableix la dotació de recursos econòmics  als
centres docents públics  per a desenvolupar-les,  per un import màxim d'1.000.000’00 euros, amb
càrrec al programa 09.02.04.421.60.2 de l'exercici pressupostari per a 2020.

Vistes  les  modalitats  formatives  sol·licitades  i  complint  els  procediments  establits  en  aquesta
resolució,  una  vegada publicada a  la  pàgina web de la  Conselleria  d’Educació,  Cultura  i  Esport
<http://www.ceice.gva.es> la proposta provisional, resoltes les al·legacions presentades, assignats els
recursos econòmics d’acord en l’establit a la convocatòria, vista i aprovada la proposta definitiva que
m’eleva la Subdirecció General de Formació del Professorat, resolc:

Primer

1.  Aprovar  la  relació  definitiva  de  projectes  de formació  en  centres,  seminaris  i  grups  de  treball
seleccionats i l’assignació de recursos econòmics a les activitats desenvolupades en centres docents
públics. La quantitat total assignada és d’ 999.995,82 €. El llistat d’activitats formatives  que reben
assignació econòmica figura com annex I d’aquesta resolució. La relació d’activitats formatives que no
reben  assignació  econòmica  per  desenvolupar-se  en  centres  que  no  són  destinataris  d’aquesta
assignació, figuren com annex II d’aquesta resolució.

2.  Aprovar  la  relació  definitiva  de  projectes  de  formació  en centres,  seminaris  i  grups de  treball
denegats,  amb  indicació  del  motiu  de  denegació.  Aquest  llistat  figura  com  annex  III  d’aquesta
resolució.
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Segon

Publicar a la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport <http://www.ceice.gva.es>
els annexos I,  II  i  III. Mitjançant aquesta publicació es consideraran notificats,  amb caràcter
general, tant els centres com el professorat participant. 

València, 

EL SECRETARI AUTONÒMIC D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Miguel Soler Gracia

CSV:EDTBXZ9J-IDN9DAHM-8EGA2LTH URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=EDTBXZ9J-IDN9DAHM-8EGA2LTH


		2020-12-15T22:25:53+0100
	JOSE MIGUEL SOLER GRACIA - NIF:22619419T


	



