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CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 17 d’abril de 2018, 
de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per 
a l’ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l’ad-
quisició de noves especialitats pel personal funcionari del 
mateix cos. [2018/5305]

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 17 de abril de 
2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convoca procedimiento 
selectivo para ingreso en el cuerpo de maestros y procedi-
miento para la adquisición de nuevas especialidades por 
personal funcionario del mismo cuerpo. [2018/5305]

En el DOGV número 8289, de 8 de mayo de 2018, se publicó una 
corrección de errores de la Orden de 17 de abril de 2018, de la Con-
selleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se 
convoca procedimiento selectivo para ingreso en el cuerpo de maestros 
y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por per-
sonal funcionario del mismo cuerpo.

Se han advertido errores en la publicación de esta corrección, que 
se corrigen como sigue:

En la versión en valenciano donde dice:
«Annex I
Barem per a la valoració de mèrits
2.4.2 Per cada certificat de Nivell Intermedi B2 d’Escoles Oficials 

d’Idiomes o equivalent: 0,5000 punts»;

Debe decir:
«Annex I
Barem per a la valoració de mèrits
2.4.2 Per cada certificat de Nivell Intermedi B2 o equivalent d’Es-

coles Oficials d’Idiomes: 0,5000 punts».

València, 29 de mayo de 2018.‒ El conseller de Educación, Investi-
gación, Cultura y Deporte: Vicent Marzà Ibáñez.

En el DOGV número 8289, de 8 de maig de 2018, es va publicar 
una correcció d’errades de l’Ordre de 17 d’abril de 2018, de la Conse-
lleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca 
el procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i procedi-
ment per a l’adquisició de noves especialitats pel personal funcionari 
del mateix cos.

S’han advertit errors en la publicació d’aquesta correcció, que es 
corregeixen com segueix:

En la versió en valencià on diu:
«Annex I
Barem per a la valoració de mèrits
2.4.2 Per cada certificat de Nivell Intermedi B2 d’Escoles Oficials 

d’Idiomes o equivalent: 0,5000 punts»;

Ha de dir:
«Annex I
Barem per a la valoració de mèrits
2.4.2 Per cada certificat de Nivell Intermedi B2 o equivalent d’Es-

coles Oficials d’Idiomes: 0,5000 punts».

València, 29 de maig de 2018.‒ El conseller d’Educació, Investiga-
ció, Cultura i Esport: Vicent Marzà Ibáñez.
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