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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 19 de xuño de 2013, da Dirección Xeral 
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se 
convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2013/14.

Advertido erro na devandita resolución, publicada no DOG nº 126, do xoves 4 de xullo 
de 2013, é necesario efectuar a seguinte corrección:

Na páxina 26618, no punto II. Inscrición para as probas, onde di: «1. A inscrición para 
realizar as probas farase na secretaría dos centros públicos onde se impartan ensinanzas 
deportivas, coa excepción da especialidade hípica que se fará nos centros autorizados que 
a impartan, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación da convocatoria 
no Diario Oficial de Galicia e o día 17 de xullo de 2013. Para tal fin, os centros docentes 
deberán expor nos seus taboleiros de anuncios o seguinte: 

a) Normativa reguladora da admisión do alumnado.

b) Calendario de publicación da relación de alumnado admitido, así como dos prazos 
para presentar reclamacións.

c) Calendario e normas para formalizar a matrícula.»,  debe dicir: «1. A inscrición para 
realizar as probas farase na secretaría dos centros públicos onde se impartan ensinanzas 
deportivas, coa excepción dos aspirantes á especialidade de hípica, que se imparte no 
CPR Cemar Mondariz; e de vela, que se imparte no CPR Santa Apolonia, que deberán 
formalizala nos centros públicos aos que están adscritos, no prazo comprendido entre o 
día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia e o día 17 de 
xullo de 2013. A tal fin, os centros docentes deberán expor nos seus taboleiros de anuncios 
o seguinte: 

a) Normativa reguladora da admisión do alumnado.

b) Calendario de publicación da relación de alumnado admitido, así como dos prazos 
para presentar reclamacións.

c) Calendario e normas para formalizar a matrícula.».
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