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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de març de
2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableix el calendari d’admissió
en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau
superior, cursos d’especialització i programes formatius
de qualificació bàsica, per al curs 2022-2023. [2022/2917]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de
marzo de 2022, del secretario autonómico de Educación
y Formación Profesional, por la que se establece el calendario de admisión en las enseñanzas sostenidas con fondos públicos de Formación Profesional de grado básico,
de grado medio y de grado superior, cursos de especialización y programas formativos de cualificación básica,
para el curso 2022-2023. [2022/2917]

Advertides errades en la Resolució de 24 de març de 2022, del
secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual
s’estableix el calendari d’admissió en els ensenyaments sostinguts amb
fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de
grau superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2022-2023 publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana número 9309, de 30 de març de 2022, es realitza
la correcció següent:

Advertidos errores en la Resolución de 24 de marzo de 2022, del
secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la
que se establece el calendario de admisión en las enseñanzas sostenidas con fondos públicos de Formación Profesional de grado básico, de
grado medio y de grado superior, cursos de especialización y programas
formativos de cualificación básica, para el curso 2022-2023 publicada
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9309, de 30 de
marzo de 2022, se realiza la corrección siguiente:

En la pàgina 17716, en el punt 4 de l’annex IV
On diu:
«1. Publicació de l’oferta formativa: 17 de maig.
2. Introducció a través del sistema ITACA per part dels centres educatius públics de les dades corresponents a les previsions de l’alumnat
que repeteix, promociona, etcètera, necessàries per a la determinació
d’unitats i vacants de llocs escolars: del 20 al 27 de juliol.»;

En la página 17716, en el punto 4 del anexo IV
Donde dice:
«1. Publicación de la oferta formativa: 17 de mayo.
2. Introducción a través del sistema ITACA por parte de los centros
educativos públicos de los datos correspondientes a las previsiones del
alumnado que repite, promociona, etcétera, necesarios para la determinación de unidades y vacantes de puestos escolares: del 20 al 27 de
julio.»;

Ha de dir:
«1. Publicació de l’oferta formativa: 1 de juny.
2. Introducció a través del sistema ITACA per part dels centres educatius públics de les dades corresponents a les previsions de l’alumnat
que repeteix, promociona, etc., necessàries per a la determinació d’unitats i vacants de llocs escolars: del 20 al 27 de juny.»

Debe decir:
«1. Publicación de la oferta formativa: 1 de junio.
2. Introducción a través del sistema ITACA por parte de los centros
educativos públicos de los datos correspondientes a las previsiones del
alumnado que repite, promociona, etc., necesarios para la determinación
de unidades y vacantes de puestos escolares: del 20 al 27 de junio.»

En la pàgina 17716, en el punt 2 de l’annex V
On diu:
«2. Presentació telemàtica de sol·licituds, del 19 al 28 de maig tots
dos inclusivament, juntament amb la documentació necessària per a
poder accedir als Cursos d’Especialització si ja es disposa d’ella.»;

En la página 17716, en el punto 2 del anexo V
Donde dice:
«2. Presentación telemática de solicitudes, del 19 al 28 de mayo
ambos inclusive, junto con la documentación necesaria para poder acceder a los Cursos de Especialización si ya se dispone de ella.»;

Ha de dir:
«2. Presentació telemàtica de sol·licituds, del 19 al 29 de maig, tots
dos inclusivament, juntament amb la documentació necessària per a
poder accedir als cursos d’especialització si ja es disposa d’ella».

Debe decir:
«2. Presentación telemática de solicitudes, del 19 al 29 de mayo
ambos inclusive, junto con la documentación necesaria para poder acceder a los cursos de especialización si ya se dispone de ella»

València, 31 de març de 2022.– El secretari autonòmic d’Educació
i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.

València, 31 de marzo de 2022.– El secretario autonómico de Educación y Formación Professional: Miguel Soler Gracia.

