
Indicacions:
Respectar la priorització i recuperació de les solucions lingüísti-

ques genuïnes expressades en l’Acord de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua adoptat en la reunió plenària de 25 de març del 2002
(Resolució 10/2002), refós i completat per l’Acord de 20 de maig
del 2002 (Resolució 12/2002)

Editorial: Grupo Anaya, SA; projecte editorial: Física i Quími-
ca; versió lingüística: valencià; etapa: Educació Secundària Obli-
gatòria; cicle: segon; curs: tercer; àrea: Ciències de la Naturalesa.

Indicacions:
Respectar la priorització i recuperació de les solucions lingüísti-

ques genuïnes expressades en l’Acord de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua adoptat en la reunió plenària de 25 de març del 2002
(Resolució 10/2002), refós i completat per l’Acord de 20 de maig
del 2002 (Resolució 12/2002)

Editorial: Grupo Anaya, SA ; projecte editorial: Valencià:
LLlengua i Literatura; versió lingüística: valencià; etapa: Educació
Secundària Obligatòria; cicle: primer; curs: primer; àrea: Valencià:
Llengua i Literatura.

Indicacions:
Respectar la priorització i recuperació de les solucions lingüísti-

ques genuïnes expressades en l’Acord de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua adoptat en la reunió plenària de 25 de març del 2002
(Resolució 10/2002), refós i completat per l’Acord de 20 de maig
del 2002 (Resolució 12/2002)

Editorial: Grupo Anaya, SA ; projecte editorial: Valencià:
LLlengua i Literatura; versió lingüística: valencià; etapa: Educació
Secundària Obligatòria; cicle: segon; curs: tercer; àrea: Valencià:
Llengua i Literatura.

Indicacions:
Respectar la priorització i recuperació de les solucions lingüísti-

ques genuïnes expressades en l’Acord de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua adoptat en la reunió plenària de 25 de març del 2002
(Resolució 10/2002), refós i completat per l’Acord de 20 de maig
del 2002 (Resolució 12/2002)

Incorporar en el llibre de text tots els continguts curriculars
establits en el Decret, 39/2002 de 5 de març, del Govern Valencià,
pel qual s’establix el currículum de l’Educació Secundària Obli-
gatòria a la Comunitat Valenciana. 

Editorial: Marfil, SA; projecte editorial: Matemàtiques: versió
lingüística: valencià; etapa: Educació Secundària Obligatòria; cicle:
primer; curs: primer; àrea: Matemàtiques.

Indicacions:
Respectar la priorització i recuperació de les solucions lingüísti-

ques genuïnes expressades en l’Acord de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua adoptat en la reunió plenària de 25 de març del 2002
(Resolució 10/2002), refós i completat per l’Acord de 20 de maig
del 2002 (Resolució 12/2002)

CORRECCIÓ d’errades del Decret 166/2002, de 24 de
setembre, del Govern Valencià, pel qual es declara Bé
d’Interés Cultural el Conjunt Històric de Sant Mateu.
[2002/X10751]

Advertida errada en la publicació del Decret 166/2002, de 24 de
setembre, del Govern Valencià, pel qual es declara Bé d’Interés
Cultural el Conjunt Històric de Sant Mateu (DOGV núm. 4.347 d’1
d’octubre de 2002), en el qual s’ha omés l’annex V (documentació
gràfica), se’n procedix a la publicació:
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Indicaciones:
Respetar la priorización y recuperación de las soluciones

lingüísticas genuinas expresadas en el Acuerdo de la Academia
Valenciana de la Lengua adoptado en la reunión plenaria de 25 de
marzo de 2002 (Resolución 10/2002), refundido y completado por
el Acuerdo de 20 de mayo de 2002 (Resolución 12/2002)

Editorial: Grupo Anaya, SA; proyecto editorial: Física y Quími-
ca; versión lingüística: valenciano; etapa: Educación Secundaria
Obligatoria; ciclo: segundo; curso: tercero; área: Ciencias de la
Naturaleza.

Indicaciones:
Respetar la priorización y recuperación de las soluciones

lingüísticas genuinas expresadas en el Acuerdo de la Academia
Valenciana de la Lengua adoptado en la reunión plenaria de 25 de
marzo de 2002 (Resolución 10/2002), refundido y completado por
el Acuerdo de 20 de mayo de 2002 (Resolución 12/2002)

Editorial: Grupo Anaya, SA ; proyecto editorial: Valencià:
Llengua i Literatura; versión lingüística: valenciano; etapa: Educa-
ción Secundaria Obligatoria; ciclo: primero; curso: primero; área:
Valenciano: Lengua y Literatura.

Indicaciones:
Respetar la priorización y recuperación de las soluciones

lingüísticas genuinas expresadas en el Acuerdo de la Academia
Valenciana de la Lengua adoptado en la reunión plenaria de 25 de
marzo de 2002 (Resolución 10/2002), refundido y completado por
el Acuerdo de 20 de mayo de 2002 (Resolución 12/2002)

Editorial: Grupo Anaya, SA ; proyecto editorial: Valencià:
Llengua i Literatura; versión lingüística: valenciano; etapa: Educa-
ción Secundaria Obligatoria; ciclo: segundo; curso: tercero; área:
Valenciano: Lengua y Literatura.

Indicaciones:
Respetar la priorización y recuperación de las soluciones

lingüísticas genuinas expresadas en el Acuerdo de la Academia
Valenciana de la Lengua adoptado en la reunión plenaria de 25 de
marzo de 2002 (Resolución 10/2002), refundido y completado por
el Acuerdo de 20 de mayo de 2002 (Resolución 12/2002)

Incorporar en el libro de texto todos los contenidos curriculares
establecidos en el Decreto, 39/2002 de 5 de marzo, del Gobierno
Valenciano, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Valenciana 

Editorial: Marfil, SA; proyecto editorial: Matemáticas: versión
lingüística: valenciano; etapa: Educación Secundaria Obligatoria;
ciclo: primero; curso: primero; área: Matemáticas.

Indicaciones:
Respetar la priorización y recuperación de las soluciones

lingüísticas genuinas expresadas en el Acuerdo de la Academia
Valenciana de la Lengua adoptado en la reunión plenaria de 25 de
marzo de 2002 (Resolución 10/2002), refundido y completado por
el Acuerdo de 20 de mayo de 2002 (Resolución 12/2002)

CORRECCIÓN de errores del Decreto 166/2002, de 24
de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se
declara Bien de Interés Cultural el Conjunto Histórico
de Sant Mateu. [2002/X10751]

Advertido error en la publicación del Decreto 166/2002, de 24
de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se declara Bien
de Interés Cultural el Conjunto Histórico de Sant Mateu (DOGV
núm. 4.347 de 1 de octubre de 2002), en el que se ha omitido el
anexo V (documentación gráfica), se procede a su publicación:
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“ANNEX V / ANEXO V

Documentació gràfica / Documentación gráfica.
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