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Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de l’Orde 10/2014, de 12 de
febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per
la qual s’establixen els procediments per a l’autorització
als centres públics d’Educació Secundària del projecte experimental de reforç educatiu extraordinari per a la
millora de l’èxit escolar Pla Èxit II, en el curs 2013-2014.
[2014/1415]
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Consellería de Educación, Cultura y Deporte
CORRECCIÓN de errores de la Orden 10/2014, de 12 de
febrero, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen los procedimientos para la
autorización a los centros públicos de Educación Secundaria del proyecto experimental de refuerzo educativo
extraordinario para la mejora del éxito escolar Plan Èxit
II, en el curso 2013-2014. [2014/1415]

Publicada l’Orde 10/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen els procediments per a
l’autorització als centres públics d’Educació Secundària del projecte
experimental de reforç educatiu extraordinari per a la millora de l’èxit
escolar Pla Èxit II, en el curs 2013-2014 (DOCV 7214, 14.02.2014),
advertit error en el punt 2 de l’article 7, Sol·licitud, documentació i
termini de presentació, es procedix a corregir-lo:

Publicada la Orden 10/2014, de 12 de febrero, de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen los procedimientos para la autorización a los centros públicos de Educación Secundaria
del proyecto experimental de refuerzo educativo extraordinario para la
mejora del éxito escolar Plan Èxit II, en el curso 2013-2014 (DOCV
7214, 14.02.2014), advertido error en el punto 2 del artículo 7, Solicitud, documentación y plazo de presentación, se procede a su corrección:

On diu:
«2. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 24
de febrer de 2014»;

Donde dice:
«2. El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el día 24
de febrero de 2014»;

Ha de dir:
«2. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 28
de febrer de 2014».

Debe decir:
«2. El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el día 28
de febrero de 2014».

València, 14 de febrer de 2014.– La consellera d’Educació, Cultura
i Esport: María José Catalá Verdet.

Valencia, 14 de febrero de 2014.– La consellera de Educación, Cultura y Deporte: María José Catalá Verdet.

