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C/ Gregorio Gea, 14
46009 VALÈNCIA

Resolució de 30 de juny de 2021, de la
Direcció Territorial d'Educació, Cultura i
Esport de València, per la qual s'aprova
l'acreditació
definitiva
en
llengües
estrangeres per a impartir àrees, àmbits,
matèries o mòduls no lingüístics.

Resolución de 30 de junio de 2021, de la
Dirección Territorial de Educación, Cultura y
Deporte de Valencia, por la que se aprueba la
acreditación definitiva en lenguas extranjeras
para impartir áreas, ámbitos, materias o
módulos no lingüísticos.

De conformitat amb el que estableix la base
setena, de la Resolució de 19 de juny de
2012, de la Subdirecció General de Personal
Docent de la Conselleria d'Educació,
Formació i Ocupació, per la qual es convoca
el professorat dels nivells d'ensenyança no
universitària per a l'acreditació en llengües
estrangeres per a impartir àrees, àmbits,
matèries o mòduls no lingüístics i vista la
proposta de llistes definitives que ha
presentat la Comissió d'Acreditació,

De conformidad con lo establecido en la base
séptima, de la Resolución de 19 de junio de
2012, de la Subdirección General de Personal
Docente de la Conselleria de Educación,
Formación y Empleo, por la que se convoca al
profesorado de los niveles de enseñanza no
universitaria para la acreditación en lenguas
extranjeras para impartir área, ámbitos,
materias o módulos no lingüísticos y vista la
propuesta de listas definitivas presentada por la
Comisión de Acreditación,

RESOLC

RESUELVO

Aprovar la llista definitiva de persones
acreditades que s’adjunta, que comença per
ALBERT MARIN, ARANCHA i finalitza amb
ZAFON TORRICO, ALFREDO, i autoritzar la
seua publicació en la web de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport.

Aprobar la lista definitiva de personas
acreditadas que se adjunta, que comienza por
ALBERT MARIN, ARANCHA y acaba con
ZAFON TORRICO, ALFREDO, y autorizar su
publicación en la web de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte.

Contra la present Resolució, que no esgota la
via administrativa, la persona interessada
podrà interposar recurs d'alçada davant de la
Direcció General de Personal Docent de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el
termini d'un mes, comptador a partir de
l'endemà de la seua notificació, d'acord amb
el que disposen els articles 121 i 122 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, la persona interesada podrá
interponer recurso de alzada ante la Dirección
General de Personal Docente de la Conselleria
de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de
un mes, a partir del día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

València,
Firmat per Carmen Valiente Ochoa el
05/07/2021 20:39:47
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