
Conselleria d’Educació Conselleria de Educación

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de juliol de 
2010, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix 
l’organització i el funcionament del programa de pilotat-
ge de centres educatius intel·ligents per al curs 2010-2011, 
en centres docents públics dependents de la Conselleria 
d’Educació de la Generalitat, on s’impartisquen ense-
nyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educa-
ció Secundària i Batxillerat. [2010/8883]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de julio 
de 2010, de la Conselleria de Educación, por la que se 
establece la organización y funcionamiento del programa 
de pilotaje de centros educativos inteligentes para el curso 
2010-2011, en centros docentes públicos dependientes de 
la Conselleria de Educación de la Generalitat, donde se 
impartan enseñanzas de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. [2010/8883]

S’ha observat una errada a la publicació de la resolució esmenta-
da (DOCV núm. 6322, de 30.07.2010), que consisteix a l’omissió de 
la part final dels acords dels annexos I i II a la versió valenciana del 
document, que ha de quedar com segueix:

«El/la president/a alça la sessió, de la qual com a secretari/ària 
estenc esta acta que serà firmada per tots els assistents a la reunió».

Se ha observado un error en la publicación de la citada resolución 
(DOCV núm. 6322, de 30.07.2010), que consiste en la omisión de la 
parte final de los acuerdos de los anexos I y II en la versión valenciana 
del documento, que debe quedar de la siguiente manera:

«El/la president/a alça la sessió, de la qual com a secretari/ària 
estenc esta acta que serà firmada per tots els assistents a la reunió».
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