
Conselleria d’Educació Conselleria de Educación

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de març de 
2011, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modi-
fica l’autorització del centre docent d’Educació Infantil 
Elisa Tomás Yusti d’Alacant. [2011/6082]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de 
marzo de 2011, de la Conselleria de Educación, por la que 
se modifica la autorización del centro docente de Educa-
ción Infantil Elisa Tomás Yusti de Alicante. [2011/6082]

Advertit un error en la Resolució de 21 de març de 2011, amunt 
citada i publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 7 
d’abril de 2011, número 6497, procedix realitzar la corresponent recti-
ficació referida al Centre privat d’Educació Infantil Elisa Tomás Yusti 
d’Alacant, el codi de centre del qual és 03014150.

En el resolc primer:
On diu: 
«7 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars cada 

una.
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada 

una.
– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada 

una.
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.»;
Ha de dir: 
«7 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 2 unitats per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cada 

una.
– 4 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cada 

una.
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars.».

València, 16 de maig de 2011.– El conseller d’Educació, p. d. (R. de 
22.06.2010, DOCV núm. 6301, d’01.07.2010), la secretària autonòmica 
d’Educació: Concepción Gómez Ocaña.

Advertido un error en la Resolución de 21 de marzo de 2011, arriba 
citada y publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 7 
de abril de 2011, número 6497, procede realizar la correspondiente rec-
tificación referida al Centro privado de Educación Infantil Elisa Tomás 
Yusti de Alicante, cuyo código de centro es 03014150.

En el resuelvo primero:
Donde dice: 
«7 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.»;
Debe decir: 
«7 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 2 unidades para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 4 unidades para escolares de 2 a 3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
– 1 unidad para escolares de 0 a 2 años, con 8 puestos escolares.».

Valencia, 16 de mayo de 2011.– El conseller de Educación, p. d. (R 
de 22.06.2010, DOCV núm. 6301, de 01.07.2010), la secretaria autonó-
mica de Educación: Concepción Gómez Ocaña.
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