Correcció d'errades de la Resolució de 20 de març de 2006, 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. [2006/X4510]
En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 5.236, de 7 d'abril de 2006, s'ha publicat La Resolució de 20 de març del 2006, 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
Tres. Inscripció
On diu: .1. La inscripció per a realitzar les proves es realitzarà en el període comprés entre els dies 17 i 28 d'abril del 2006, estos dos inclosos, (...).; ha de dir: .1. La inscripció per a realitzar les proves es realitzarà en el període comprés entre els dies 18 i 28 d'abril del 2006, estos dos inclosos, (...)..
Deu. Actes
On diu: .2. Dites actes s'arxivaran en la Secretaria del Centre Educatiu on s'haja realitzat la prova, i un dels originals de l'acta final s'enviarà a la Inspecció Educativa per al seu estudi i posterior informe estadístic a la Direcció General d'Ensenyament.; ha de dir: .2. Dites actes s'arxivaran en la Secretaria del Centre Educatiu on s'haja realitzat la prova, i un dels originals de l'acta final s'enviarà a la Inspecció Educativa per al seu estudi i posterior informe estadístic a la Direcció General d'Ensenyament.
3. Una còpia compulsada del acta final s'ajuntarà a la proposta d'expedició dels títols que el centre de titularitat de la Generalitat Valenciana on s'haja fet la prova, haurà de presentar en la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport corresponent..
ANNEX I
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
On diu
Carrosseria:
(...)
València: IES Faitanar. Quart de Poblet
Ha de dir
Carrosseria:
(...)
València: IES núm. 36. València
ANNEX II
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
On diu
Servicis al Consumidor:
(...)
València: IES núm 27. València
Ha de dir
Servicis al Consumidor
(...)
València: IFPS Ausiàs March. València
On diu
Construccions Metàl·liques
Alacant: IES Antoni Josep Cavanilles. Alacant
Ha de dir
Construccions Metàl·liques
Alacant: IES Antoni Josep Cavanilles. Alacant
València: IFPS Ciutat de l'Aprenent. València
S'inclouen els annexos següents omesos:
Annex III: .Full de matriculació a les proves per a l'obtenció del títol de Tècnic Superior de Formació Professional Específica. 
Annex V: .Acta de l'avaluació Prova per a l'obtenció directa del Títol de Tècnic Superior de Formació Professional Específica..
Annex VI: .Acta final Prova per a l'obtenció directa del Títol de Tècnic Superior de Formació Professional Específica.. 

