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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 de maig de 
2018, del director general de Centres i Personal Docent, 
per la qual convoca les persones aspirants no exemptes 
de la realització de la prova de castellà per a estrangers 
i nomena el tribunal que ha de jutjar la prova prèvia de 
castellà per a estrangers, en el marc del procediment 
selectiu convocat per l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril, de 
la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
[2018/5589]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 de 
mayo de 2018, del director general de Centros y Personal 
Docente, por la que convoca a las personas aspirantes no 
exentas de la realización de la prueba de castellano para 
extranjeros y nombra el tribunal que debe juzgar la prue-
ba previa de castellano para extranjeros, en el marco del 
procedimiento selectivo convocado por Orden 12/2018, 
de 17 de abril, de la Conselleria de Educación, Investiga-
ción, Cultura y Deporte. [2018/5589]

Advertido error en la publicación de la resolución mencionada 
(DOGV 8309, 04.06.2018), se corrige como sigue:

En la versión en valenciano,

Donde dice:
«Primer
De conformitat amb el que disposa la base 7.1.1 de l’esmentada con-

vocatòria, es convoca els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat 
espanyola que han declarat no estar exempts de la prova d’acreditació del 
coneixement de castellà, per a la realització d’aquesta prova, descrita en 
l’annex I, el dia 11 de juny de 2018, a les 16.00 hores, en l’Escola Oficial 
d’Idiomes de València, carrer Pla de la Saïdia, número 9»;

Debe decir:
«Primer
De conformitat amb el que disposa la base 7.1.1 de l’esmentada con-

vocatòria, es convoquen els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat 
espanyola que han declarat no estar exempts de la prova d’acreditació del 
coneixement de castellà, per a la realització d’aquesta prova, descrita en 
l’annex I, el dia 14 de juny de 2018, a les 16.00 hores, en l’Escola Oficial 
d’Idiomes de València, carrer Pla de la Saïdia, número 9.»

València, 4 de junio de 2018.– El director general de Centros y 
Personal Docente: José Joaquín Carrión Candel.

Advertida una errada en la publicació de la resolució esmentada 
(DOGV 8309, 04.06.2018), es corregeix com segueix:

En la versió en valencià,

On diu:
«Primer
De conformitat amb el que disposa la base 7.1.1 de l’esmentada con-

vocatòria, es convoca els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat 
espanyola que han declarat no estar exempts de la prova d’acreditació del 
coneixement de castellà, per a la realització d’aquesta prova, descrita en 
l’annex I, el dia 11 de juny de 2018, a les 16.00 hores, en l’Escola Oficial 
d’Idiomes de València, carrer Pla de la Saïdia, número 9»;

Ha de dir:
«Primer
De conformitat amb el que disposa la base 7.1.1 de l’esmentada con-

vocatòria, es convoquen els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat 
espanyola que han declarat no estar exempts de la prova d’acreditació del 
coneixement de castellà, per a la realització d’aquesta prova, descrita en 
l’annex I, el dia 14 de juny de 2018, a les 16.00 hores, en l’Escola Oficial 
d’Idiomes de València, carrer Pla de la Saïdia, número 9».

València, 4 de juny de 2018.– El director general de Centres i Per-
sonal Docent: José Joaquín Carrión Candel.
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