CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 31 de març de 2005, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional Específica. [2005/A4860] 
En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.983, de 12 d'abril de 2005, s'ha publicat La Resolució de 31 de març del 2005, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de Formació Professional Específica, en la qual s'han observat els errors, que es corregixen a continuació
Punt nou, paràgraf tercer
On diu:
«Les direccions territorials comunicaran als centres educatius, en el termini màxim de set dies després de finalitzat el període de matriculació,...»
Ha de dir:
«Les direccions territorials comunicaran als centres educatius, abans del 30 de maig, les comissions avaluadores designades, els alumnes que hauran d'examinar i, el lloc on han d'actuar. Les dites relacions es faran públiques en les corresponents direccions territorials de Cultura, Educació i Esport i en cada un dels centres educatius receptors de matrícules.»
Punt nou, últim paràgraf:
On diu:
«El certificat d'�acreditacions de competència�, forma part de l'annex VII a esta resolució.»
Ha de dir:
«El certificat d'acreditacions de competència forma part de l'annex IV a esta resolució.»
ANNEX I
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
On diu:
«Treballs Forestals i de Conservació del Medi Natural
Castelló:	IES Alt Palància. Castelló»
Ha de dir:
«Treballs Forestals i de Conservació del Medi Natural
Castelló:	IES Alt Palància. Segorbe»
On diu:
«Carrosseria:
València:	IES núm. 32. València»
Ha de dir:
«València:	IES núm. 36. València»
«ANNEX IV
CERTIFICAT ACREDITATIU DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL»
Ha de substituir-se pel següent:
«ANNEX IV
CERTIFICAT ACREDITATIU DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL
(Nom i cognoms) ..., secretari/ària de l'IES ...,
CERTIFICA
Que (nom i cognoms) ..., amb DNI ..., té adquirides les unitats de competència:
...
...
...,
que acrediten la competència professional d ..., que forma part del títol de Formació Professional Específica d ..., pertanyent a la família professional d ... .
...,  ... d ... de 200 ...
v. i pl. El director/a
Signat ... 

