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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 de juny de 
2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investiga-
ció, per la qual es determinen els mòduls susceptibles de 
desdoblament en els cicles formatius de grau mitjà i supe-
rior per al curs 2018-2019 i el procediment de sol·licitud 
als centres privats concertats. [2018/7518]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de junio 
de 2018, de la Secretaría Autonómica de Educación e 
Investigación, por la que se determinan los módulos sus-
ceptibles de desdoble en los ciclos formativos de grado 
medio y superior para el curso 2018-2019 y el procedi-
miento de solicitud en los centros privados concertados. 
[2018/7518]

Se ha advertido un error en la publicación de la resolución citada 
(DOGV 8338, 13.07.2018), en su versión valenciana, que se corrige a 
continuación:

En el resuelvo primero en el apartado referido a enseñanzas y capa-
cidad máxima que se autorizan,

Donde dice:
«Establir en l’annex d’aquesta resolució la relació de mòduls de 

cicles formatius de grau mitjà i superior la dedicació horària dels quals 
és susceptible de desdoblament, així com la seua distribució i quantifi-
cació, a aplicar en el curs 2018-19 als centres privats que disposen de 
concert és la determinada per l’última resolució publicada per a cen-
tres públics que actualitza l’Ordre 69/2015, al venciment del termini 
de presentació de sol·licituds que s’indica en l’apartat segon d’aquesta 
resolució»;

Debe decir:
«Determinar que la relació de mòduls de cicles formatius de grau 

mitjà i superior la dedicació horària dels quals és susceptible de desdo-
blament, així com la seua distribució i quantificació, a aplicar en el curs 
2018-19 en els centres privats que disposen de concert, és la determina-
da per l’última resolució publicada per a centres públics que actualitza 
l’Ordre 69/2015, al venciment del termini de presentació de sol·licituds 
que s’indica en l’apartat segon d’aquesta resolució.»

València, 25 de julio de 2018.– El secretario autonómico de Educa-
ción e Investigación: Miguel Soler Gracia.

S’ha advertit un error en la publicació de la resolució esmentada 
(DOGV 8338, 13.07.2018), en la seua versió valenciana, que es corre-
geix a continuació:

En el resolc primer, en l’apartat referit a ensenyaments i capacitat 
màxima que s’autoritzen,

On diu:
«Establir en l’annex d’aquesta resolució la relació de mòduls de 

cicles formatius de grau mitjà i superior la dedicació horària dels quals 
és susceptible de desdoblament, així com la seua distribució i quantifi-
cació, a aplicar en el curs 2018-19 als centres privats que disposen de 
concert és la determinada per l’última resolució publicada per a cen-
tres públics que actualitza l’Ordre 69/2015, al venciment del termini 
de presentació de sol·licituds que s’indica en l’apartat segon d’aquesta 
resolució»;

Ha de dir:
«Determinar que la relació de mòduls de cicles formatius de grau 

mitjà i superior la dedicació horària dels quals és susceptible de desdo-
blament, així com la seua distribució i quantificació, a aplicar en el curs 
2018-19 en els centres privats que disposen de concert, és la determina-
da per l’última resolució publicada per a centres públics que actualitza 
l’Ordre 69/2015, al venciment del termini de presentació de sol·licituds 
que s’indica en l’apartat segon d’aquesta resolució.»

València, 25 de juliol de 2018.– El secretari autonòmic d’Educació 
i Investigació: Miguel Soler Gracia.
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