
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 de març de 
2012, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupa-
ció, per la qual es modifica l’autorització al Centre pri-
vat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Cristo Rey 
(MM.Escolapias) de Gandia. [2012/5215]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de marzo 
de 2012, de la Conselleria de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se modifica la autorización al Centro 
privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
Cristo Rey (MM.Escolapias) de Gandía. [2012/5215]

Advertit un error en la Resolució de 8 de març de 2012, damunt 
citada, cal realitzar la corresponent rectificació referida al Centre privat 
d’Educació Infantil, Primària i Secundària Cristo Rey (MM.Escolapias) 
de Gandia, el codi de centre del qual és 46004115.

En el resolc primer, en la definició de la composició del centre, 

On diu: 
«6 unitats de Batxillerat, amb 140 llocs escolars...».
Ha de dir: 
«6 unitats de Batxillerat, amb 210 llocs escolars...».

València, 30 d’abril de 2012.– La consellera d’Educació, Formació 
i Ocupació, p. d. (R 22.06.2010, DOCV núm. 6301, d’01.07.2010), el 
secretari autonòmic d’Educació: Rafael Carbonell Peris.

Advertido un error en la Resolución de 8 de marzo de 2012, arri-
ba citada, procede realizar la correspondiente rectificación referida al 
Centro privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Cristo Rey 
(MM.Escolapias) de Gandía, cuyo código de centro es 46004115.

En el resuelvo primero, en la definición de la composición del cen-
tro

Donde dice: 
«6 unidades de Bachillerato, con 140 puestos escolares...»;
Debe decir: 
«6 unidades de Bachillerato, con 210 puestos escolares...».

Valencia, 30 de abril de 2012.– La consellera de Educación, Forma-
ción y Empleo, p. d. (R 22.06.2010, DOCV núm. 6.301, de 01.07.2010), 
el secretario autonómico de Educación: Rafael Carbonell Peris.
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