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Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
2761

Correcció d’errors de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual
es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Havent observat errors en la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es
modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, publicada en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» núm. 340, de 30 de desembre de 2020, i en el seu suplement en català, se’n
fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 13, a l’apartat u bis de l’article únic, text de regulació, a la lletra i), on diu:
«i) La capacitació per a l’exercici d’activitats professionals, de cures de col·laboració
social.», ha de dir: «i) La capacitació per a l’exercici d’activitats professionals, de cures i
de col·laboració social.».
A la pàgina 23, a l’apartat disset de l’article únic, text de regulació, en la modificació de
l’article 25.1, on diu:
«a) Educació física.
b) Geografia i història.
c) Llengua castellana i literatura i, si n’hi ha, llengua cooficial i literatura. Llengua
estrangera.
d) Matemàtiques, amb dues opcions diferenciades.»,
Ha de dir:
«a)
b)
c)
d)
e)

Educació física.
Geografia i història.
Llengua castellana i literatura i, si n’hi ha, llengua cooficial i literatura.
Llengua estrangera.
Matemàtiques, amb dues opcions diferenciades.».

A la pàgina 62, a l’apartat vuitanta de l’article únic, text de regulació, en la modificació
de la disposició addicional desena, apartat 4, on diu: «4. Sense perjudici de la possibilitat
d’ingrés que regula la disposició addicional novena, apartat 4, per accedir al cos de
catedràtics de música i arts escèniques...», ha de dir: «4. Sense perjudici de la possibilitat
d’ingrés que regula la disposició addicional novena, apartat 3, per accedir al cos de
catedràtics de música i arts escèniques...».
A la pàgina 78, a l’apartat nou de la disposició final primera, text de regulació, a
l’apartat 1, a la tercera línia, on diu: «Tres representants del titular del centre. Quatre
representants del professorat.», ha de dir: «Tres representants del titular del centre. Quatre
representants del professorat.».
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