
 

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la
Secretaria  Autonòmica  d’Educació  i
Formació  Professional,  per  la  qual  es
reconeix  d'interés  formatiu  l’activitat
promoguda  per  l’entitat  “Escola  Superior
de  Tecnologia  i  Ciències  Experimentals,
UJI”

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la
Secretaría  Autonómica  de  Educación  y
Formación  Profesional,  por  la  que  se
reconoce de interés formativo la actividad
promovida por la entidad “Escola Superior
de  Tecnologia  i  Ciències  Experimentals,
UJI”

Vista la sol·licitud de reconeixement d'interés
formatiu  de  l’activitat  que  es  relaciona  en
l'annex  únic  d'aquesta  resolució,  presentada
per l’entitat  “Escola Superior  de Tecnologia i
Ciències Experimentals, UJI”

Vista la solicitud de reconocimiento de interés
formativo de la actividad que se relaciona en
el anexo único de esta resolución, presentada
por la entidad “Escola Superior de Tecnologia
i Ciències Experimentals, UJI”

Complint  els  requisits  reglamentàriament
establits  en l'Ordre 65/2012,  de 26 d'octubre
de  la  Conselleria  d'Educació,  Formació  i
Ocupació, que estableix el model de formació
permanent  del  professorat  i  el  disseny,
reconeixement  i  registre  de  les  activitats
formatives (DOGV: 31.10.2012).

Cumpliendo los requisitos reglamentariamente
establecidos en la Orden 65/2012, de 26 de
octubre  de  la  Conselleria  de  Educación,
Formación  y  Ocupación,  que  establece  el
modelo  de  formación  permanente  del
profesorado  y  el  diseño,  reconocimiento  y
registro de las actividades formativas (DOGV:
31.10.2012). 

D’acord  amb  les  competències  atribuïdes  per
l'article 82 del Decret 105/2019, de 5 de juliol,
del  Consell,  pel  qual  s'estableix  l'estructura
orgànica  bàsica  de  la  Presidència  i  de  les
conselleries de la Generalitat,

De acuerdo con las competencias atribuidas por
el  artículo  82 del  Decreto  105/2019,  de 5 de
julio,  del  Consell,  por  el  que se  establece  la
estructura orgánica básica de la Presidencia y
de las consellerias de la Generalitat,

RESOLC: RESUELVO:

Reconéixer d'interés formatiu l’activitat que es
relaciona en l'annex únic  d'aquesta  resolució
als  efectes  assenyalats  en  l'article  26  de
l'Ordre  65/2012,  de  26  d'octubre  de  la
Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.

Reconocer  de  interés  formativo  la  actividad
que se relaciona en el  anexo único de esta
resolución  a los  efectos  señalados  en  el
artículo  26  de  la  Orden  65/2012,  de  26  de
octubre  de  la  Conselleria  de  Educación,
Formación y Empleo.

Contra la present resolució, que no posa fi a la
via  administrativa,  es  podrà  interposar  un
recurs  d’alçada  davant  del  conseller

Contra la presente resolución, que no pone fin
a  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse
recurso  de  alzada  ante  el  conseller  de
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d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un
mes  a  comptar  des  de  l'endemà  al  de  la
notificació d'aquesta resolució, de conformitat
amb  els  articles  112,  121  i  122  de  la  Llei
39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment
Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques.

Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de
un  mes  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la
notificación  de  esta  resolución,  de
conformidad con los artículos 112, 121 y 122
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.
 

València, 17 de juliol de 2020 València, 17 de julio de 2020
 

El secretari autonòmic d’Educació
i Formació Professional

El secretario autonómico de Educación
y Formación Profesional

Miguel Soler Gracia

ANNEX a la Resolució de 17 de juliol de 2020,
de  la  Secretaria  Autonòmica  d’Educació  i
Formació Professional, per la qual es reconeix
d'interés  formatiu  l’activitat  promoguda  per
l’entitat  “Escola  Superior  de  Tecnologia  i
Ciències Experimentals, UJI”

ANEXO a la Resolución de 17 de julio de 2020,
de  la  Secretaría  Autonómica  de  Educación  y
Formación Profesional, por la que se reconoce
de interés formativo la actividad promovida por
la  entidad  “Escola  Superior  de  Tecnologia  i
Ciències Experimentals, UJI”

ACTIVITAT / ACTIVIDAD DURACIÓ /
DURACIÓN

Modalitat formativa: Jornada

Títol: Jornada  virtual  en  coeducació
matemàtica

Dates: 2 a 10 de novembre de 2020

Lloc de realització:
 http://www.coeducamates.uji.es/m/ 

Modalidad formativa: Jornada

Título:  Jornada  virtual  en  coeducación
matemática

Fecha: 2 a 10 de noviembre de 2020

Lugar de realización:
 http://www.coeducamates.uji.es/m/ 

8 h.
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