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Salida número /Eixida número 2021/299

Se convoca a todo el profesorado con destino definitivo en el IES CANÓNIGO MANCHÓN a la reunión
extraordinaria del Claustro que tendrá lugar el próximo viernes, día 2 de julio de 2021, a las 10:00
horas en el gimnasio del centro  para tratar el siguiente orden del día:

1. Dar cumplimiento a lo que establece la  Orden de 29 de junio de 1992, de la Conselleria de
Cultura,  Educación  y  Ciencia,  por  la  que  se  aprueban  las  instrucciones  que  regulan  la
organización  y  el  funcionamiento  de  los  centros  docentes  que  imparten  enseñanzas  de
segundo ciclo de Educación Infantil, Preescolar, Primaria, General Básica, Educación Especial,
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, sostenidos con fondos públicos y
dependientes de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia en su Anexo II, Apartado II
(Horario del personal docente), Punto 2 (Elaboración de horarios) y proceder a la adscripción al
profesorado para el curso escolar 2021-2022. 

Según  esta  normativa,  en  el  transcurso  de  esta  sesión  del  caustro,  los  departamentos
realizarán una reunión extraordinaria para adscribir  los turnos,  las asignaturas y los cursos
entre  sus  miembros.  La  reunión  del  Claustro  se  considerará  finalizada  cuando  los
departamentos hayan hecho su propuesta de reparto horario a la jefatura de estudios, en todo
caso, antes de las 13:00 horas del mismo día. 

Es convoca tot el professorat amb destinació definitiva a  l'IES CANÓNIGO MANCHÓN, a la reunió
extraordinària del Claustre que tindrà lloc el proper divendres, 2 de juliol de 2021 a les 10:00 hores al
gimnàs del centre per tractar el següent ordre del dia:

1. Donar compliment al que establix l'Ordre de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura,
Educació  i  Ciència,  per  la  qual  s'aproven  les  instruccions  que  regulen  l'organització  i  el
funcionament dels centres que impartixen ensenyaments de segon cicle d'Educació Infantil,
Preescolar, Primària, General Bàsica, Educació Especial, Secundària Obligatòria, Batxillerat i
Formació Professional, sostinguts amb fons públics i depenents de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència en el seu annex II, apartat II (Horari del personal docent), punt 2 (Elaboració
d'horaris) i proceder a l'adscripció al professorat dels torns, les assignatures i els cursos entre
els seus membres per al curs escolar 2021-2022. 

Segons esta normativa, en el transcurs d'esta reunió del claustre, els departaments realitzaran
una reunió extraordinària per tal  de procedir a l'adscripció dels torns, les assignatures i  els
cursos entre els seus membres. La reunió del Claustre es considerarà finalitzada quan els
departaments lliuren el seu repartiment horari a  la direcció d'estudis, en tot cas, abans de les
13:00 hores del mateix dia. 

 Crevillent 29 de juny de 2021. El director. 
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