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Dissabte 14 de gener de 2012

Secc. I. Pàg. 1

DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ
529

Correcció d’errors del Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual
s’estableixen les especialitats docents del cos de mestres que exerceixin les
seves funcions en les etapes d’educació infantil i d’educació primària que
regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Havent observat errors en el Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual
s’estableixen les especialitats docents del cos de mestres que exerceixen les seves
funcions en les etapes d’educació infantil i d’educació primària regulades en la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 270, de 9 de novembre de 2011, i en el seu suplement en català, se’n fan les
rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 3, a la disposició addicional primera.2, on diu: «El personal funcionari del
cos de mestres de les especialitats d’educació primària, idioma estranger, anglès, i idioma
estranger, francès, queda adscrit a les especialitats d’educació primària, llengua
estrangera, anglès, i llengua estrangera, francès, respectivament.», ha de dir: «El
personal funcionari del cos de mestres de les especialitats de primària, idioma estranger:
anglès i idioma estranger: francès queda adscrit a les especialitats d’educació primària,
llengua estrangera: anglès i llengua estrangera: francès, respectivament».
A la pàgina 6, a l’annex «Requisits per a l’adquisició d’especialitats noves pel
procediment que preveu la lletra b) de l’article 4.2», columna «Titulacions o requisits», a
l’apartat corresponent a «Llengua estrangera (francès, anglès, alemany)», segona línia,
on diu: «… inclogui una menció en llengua estrangera…», ha de dir: «… inclogui una
menció en llengua estrangera en l’idioma corresponent…».
Al mateix apartat, cinquena línia, on diu: «Mestre especialitat de llengua estrangera
(RD 1440/1991).», ha de dir: «Mestre especialitat de llengua estrangera (RD 1440/1991)
en l’idioma corresponent.».
Al mateix apartat, sisena línia, on diu: «Diplomat en professorat d’educació general
bàsica especialitat de filologia.», ha de dir: «Diplomat en professorat d’educació general
bàsica especialitat de filologia en l’idioma corresponent.».
Al mateix apartat, novena línia, on diu: «Diplomat per les escoles universitàries
d’idiomes (traductors i intèrprets) en l’idioma corresponent.», ha de dir: «Llicenciat/
diplomat per les facultats/escoles universitàries d’idiomes (traducció i interpretació) en
l’idioma corresponent.».
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