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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 de març
de 2017, de la directora territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport d’Alacant, per la qual s’estableixen
el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat als
ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics
i centres privats concertats, no universitaris, per al curs
2017-2018, en l’àmbit competencial de la província d’Alacant. [2017/3169]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 de
marzo de 2017, de la directora territorial de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte de Alicante, por la que
se establecen el calendario y el procedimiento de admisión del alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil,
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros públicos y centros privados concertados,
no universitarios, para el curso 2017-2018, en el ámbito
competencial de la provincia de Alicante. [2017/3169]

Després de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8011, de 30 de març de 2017, de la disposició esmentada,
s’han advertit diversos errors en els annexos III i IV, motiu pel qual es
procedeix a modificar-los.

Después de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana número 8011, de 30 de marzo de 2017, de la disposición
mencionada, se han advertido varios errores en los anexos III y IV,
motivo por el que se procede a su modificación.

Alacant, 7 d’abril de 2017.– La directora territorial d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport: M. Virtuts Torró i Ferreró.

Alicante, 29 de marzo de 2017.– La directora territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte: M. Virtuts Torró i Ferrero.
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ANNEX IV/

ANEXO IV

Com a conseqüència de l’aplicació del Decret 9/2017, és necessari
adaptar els annexos III, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV i XV de l’Ordre 7/2016 en la forma que es reprodueixen tot seguit. A més a més, s’hi
afig un nou annex III bis.
La nova versió de l’annex III de l’Ordre 7/2016 s’utilitzarà per a la
sol·licitud d’admissió en Educació Primària i en Educació Secundària
Obligatòria.
Per a la sol·licitud d’admissió en Educació Infantil s’utilitzarà
exclusivament el nou annex III bis.

Como consecuencia de la aplicación del Decreto 9/2017, es necesario adaptar los anexos III, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV de la
Orden 7/2016 en la forma que se reproducen a continuación. Además,
se añade un nuevo anexo III bis.
La nueva versión del anexo III de la Orden 7/2016 se utilizará para
la solicitud de admisión en Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria.
Para la solicitud de admisión en Educación Infantil se utilizará
exclusivamente el nuevo anexo III bis.

