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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 de febrer de 
2013, de la Direcció General de Formació Professional i 
Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen 
les proves d’accés de caràcter específic i es determina el 
calendari i el procediment per a l’admissió i matriculació 
per a cursar les ensenyances esportives de cicle inicial de 
grau mitjà de Futbol Sala en el Centre Integrat de For-
mació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant 
el curs acadèmic 2012-2013. [2013/2459]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de 
febrero de 2013, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que 
se convocan las pruebas de acceso de carácter específi-
co y se determina el calendario y el procedimiento para 
la admisión y matriculación para cursar las enseñanzas 
deportivas de ciclo inicial de grado medio de Fútbol Sala 
en el Centro Integrado de Formación Profesional Comple-
jo Educativo de Cheste, durante el curso académico 2012-
2013. [2013/2459]

S’ha observat una errada en la publicació de la resolució esmenta-
da (DOCV 6609, de 06.03.2013), per la qual cosa cal fer la correcció 
següent.

A l’encapçalament de la versió valenciana, on diu:

«RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2013, de la Direc-
ció General de Formació Professional i Ensenyances de 
Règim Especial, per la qual es determina el calendari i el 
procediment per a l’admissió i matriculació per al curs 
intensiu d’ensenyances esportives de grau superior en 
l’especialitat de Futbol en el Centre Integrat de Formació 
Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs 
acadèmic 2012-2013»;

Ha de dir:

«RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2013, de la Direc-
ció General de Formació Professional i Ensenyances de 
Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d’ac-
cés de caràcter específic i es determina el calendari i el 
procediment per a l’admissió i matriculació per a cursar 
les ensenyances esportives de cicle inicial de grau mitjà de 
Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professio-
nal Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 
2012-2013».

Se ha observado un error en la publicación de la citada resolución 
(DOCV 6609, de 06.03.2013), por lo que corresponde efectuar la sigui-
ente corrección.

En el encabezamiento de la versión valenciana, donde dice:

«RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2013, de la Direc-
ció General de Formació Professional i Ensenyances de 
Règim Especial, per la qual es determina el calendari i el 
procediment per a l’admissió i matriculació per al curs 
intensiu d’ensenyances esportives de grau superior en 
l’especialitat de Futbol en el Centre Integrat de Formació 
Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs 
acadèmic 2012-2013»;

Debe decir:

«RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2013, de la Direc-
ció General de Formació Professional i Ensenyances de 
Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d’ac-
cés de caràcter específic i es determina el calendari i el 
procediment per a l’admissió i matriculació per a cursar 
les ensenyances esportives de cicle inicial de grau mitjà de 
Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professio-
nal Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 
2012-2013».
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