
Conselleria d’Educació Conselleria de Educación

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 de març 
de 2011, de la Direcció General d’Avaluació, Innovació i 
Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la 
qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de 
Formació Professional. [2011/4246]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de 
marzo de 2011, de la Dirección General de Evaluación, 
Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Pro-
fesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los 
ciclos formativos de Formación Profesional. [2011/4246]

Vistes les funcions que em són atribuïdes en la disposició final pri-
mera de l’Orde de 31 de març de 2009, de la Conselleria d’Educació, 
per la que es regulen les proves d’accés a cicles formatius corresponents 
a la Formació Professional Inicial del sistema educatiu en l’àmbit de 
gestió de la Comunitat Valenciana (DOCV de 17 d’abril).

S’han observat errors en la publicació de l’esmentada resolució 
(DOCV número 6493, de data 1 d’abril de 2011), que a continuació es 
detallen.

Vistas las funciones que me son atribuidas en la disposición final 
primera de la Orden de 31 de marzo de 2009, de la Conselleria de Edu-
cación, por la que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos 
correspondientes a la Formación Profesional Inicial del sistema educa-
tivo en el ámbito de gestión de la Comunitat Valenciana (DOCV de 17 
de abril).

Se han observado errores en la publicación de la citada resolución 
(DOCV número 6493, de fecha 1 de abril de 2011), que a continuación 
se detallan:

Annex I
Calendari: se substituïx pel següent.

ANNEX I

Calendari

Del Al
Inscripció 6 d’abril 18 d’abril
Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre 13 de maig
Publicació llistes provisionals d’admesos 19 de maig
Reclamació llistes provisionals admesos 19 de maig 23 de maig
Publicació llistes definitives d’admesos 27 de maig
Realització prova grau superior convocatòria ordinària 10 de juny
Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau superior convocatòria ordinària 21 de juny

Reclamació llistes provisionals qualificacions prova grau superior convocatòria ordinària 21 de juny 23 de juny
Realització prova grau mitjà convocatòria ordinària 17 de juny
Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà convocatòria ordinària 23 de juny
Reclamació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà convocatòria ordinària 23 de juny 27 de juny
Termini d’entrega documentació justificativa prova grau superior convocatòria ordinària 6 d’abril 27 de juny
Termini d’entrega documentació justificativa prova grau mitjà convocatòria ordinària 6 d’abril 27 de juny
Publicació llistes definitives convocatòria ordinària i entrega de certificats prova grau superior 30 de juny
Publicació llistes definitives convocatòria ordinària i entrega de certificats prova grau mitjà 30 de juny
Realització prova grau mitjà i superior convocatòria extraordinària 2 de setembre
Publicació llistes provisionals qualificacions convocatòria extraordinària 6 de setembre
Reclamació llistes provisionals qualificacions convocatòria extraordinària 6 de setembre 8 de setembre
Termini d’entrega documentació justificativa convocatòria extraordinària 2 de setembre 8 de setembre
Publicació llistes definitives convocatòria extraordinària i entrega de certificats 9 de setembre

*  *  *  *  *

Anexo I
Calendario: se sustituye por el siguiente.

ANEXO I

Calendario

Del Al
Inscripción 6 de abril 18 abril
Publicación listados alumnos que deben realizar la prueba en otro centro 13 de mayo
Publicación listas provisionales de admitidos 19 de mayo
Reclamación listas provisionales admitidos y excluidos 19 de mayo 23 mayo
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Publicación listas definitivas de admitidos y excluidos 27 mayo
Realización prueba grado superior convocatoria ordinaria 10 de junio
Publicación listas provisionales calificaciones prueba grado superior convocatoria ordinaria 21 de junio
Reclamación listas provisionales calificaciones prueba grado superior convocatoria ordinaria 21 de junio 23 de junio
Realización prueba grado medio convocatoria ordinaria 17 de junio
Publicación listas provisionales calificaciones prueba grado medio convocatoria ordinaria 23 de junio

Reclamación listas provisionales calificaciones prueba grado medio convocatoria ordinaria 23 de junio 27 de junio
Plazo de entrega documentación justificativa prueba grado superior convocatoria ordinaria 6 de abril 27 de junio
Plazo de entrega documentación justificativa prueba grado medio convocatoria ordinaria 6 de abril 27 de junio
Publicación listas definitivas convocatoria ordinaria y entrega de certificados prueba grado superior 30 de junio
Publicación listas definitivas convocatoria ordinaria y entrega de certificados prueba grado medio 30 de junio
Realización prueba grado medio y superior convocatoria extraordinaria 2 de septiembre
Publicación listas provisionales calificaciones convocatoria extraordinaria 6 de septiembre
Reclamación listas provisionales calificaciones convocatoria extraordinaria 6 de septiembre 8 de septiembre
Plazo de entrega documentación justificativa convocatoria extraordinaria 2 de septiembre 8 de septiembre
Publicación listas definitivas convocatoria extraordinaria y entrega de certificados 9 de septiembre

Valencia, 1 de abril de 2011.– La directora general de Evaluación, 
Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional: Mª 
Auxiliadora Hernández Miñana.

València, 1 d’abril de 2011.– La directora general d’Avaluació, 
Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional: Mª Auxi-
liadora Hernández Miñana.
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