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Comissió per a la selecció d’alumnes per optar a la beca Erasmus+
curs 2018/2019
Dirigida als alumnes dels Cicles Formatius de Grau Mitjà per a la
realització de pràctiques a empreses de la Unió Europea, en el marc del
projecte Erasmus+, Conveni de subvenció 2018-1-ES01-KA102-049410
Acta del comitè de selecció
Reunits els set integrants del Comitè de selecció el dia 27 de novembre a les 15h a la
Direcció del CEPA Francesc de Borja Moll, es procedeix a revisar les vuit sol·licituds
presentades. Es considera que tots els sol·licitants reuneixen els requisits contemplats a
la convocatòria i es procedeix a fer la baremació corresponent.
Fet això, la llista provisional queda en el següent ordre:

Llista provisional d’alumnes admesos

Nom i llinatges

CF

Nota
expedient
acadèmic
(35 %)

Milagros Mestre Sosa

CAI

2,22

2,16

3,42

7,80

Chaimae Mahdadi Laghbali

CAI

2,57

1,76

3,14

7,47

Aida Ramon Borrás

CAI

2,45

2,21

2,68

7,34

Noelia Ramírez Coll

CAI

2,45

1,48

3,08

7,01

Cristian Pérez Seguí

CAI

2,33

1,86

2,82

7,01

Viviana Sirtori

CAI

1,75

1,65

2,68

6,08

CF

Nota
expedient
acadèmic
(35 %)

Nota
prova
d’anglès
(25%)

Nota total
de
maduresa
(40%)

QUALIFICACIÓ
FINAL

Irene Gómez Seguí

APSD

2,30

1,61

3,54

7,45

Moira C. Martínez Trujillo

APSD

1,75

1,48

2,76

5,99

Nom i llinatges

Nota
prova
d’anglès
(25%)

Nota total
de
maduresa
(40%)

QUALIFICACIÓ
FINAL
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Segons art. 9 de la convocatòria
9. Criteri d’adjudicació de beques.
El criteri d’adjudicació de beques serà el següent:
●

Un cop baremats tots els candidats, seguint els criteris del punt 7 de la convocatòria,
s’ordenaran per ordre de la puntuació obtinguda segons el cicle formatiu al que pertanyen.

●

Les beques s’assignaran per ordre de la puntuació obtinguda de cada cicle formatiu
(Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria, Tècnic en Atenció a Persones en Situació de
Dependència, Tècnic en Preimpressió Digital).

●

En cas de què d’algun cicle formatiu no hi hagi candidats, aquestes beques es repartiran
de forma equitativa entre els altres cicles.

●

Si el nombre de beques concedides és superior a 3 i no es pot repartir equitativament entre
tots els cicles formatius, les restants es repartiran tenint en compte la puntuació més alta
obtinguda per l’alumnat, independentment del cicle formatiu al que pertanyin.

●

En cas de que hi hagi algun empat amb la puntuació final, es prioritzarà l’ordre següent:
1- La maduresa i interès.
2- L’expedient acadèmic.
3- La nota obtinguda de la competència lingüística en anglès.

Llista provisional d’alumnes NO admesos
No n’hi ha, tots han estat admesos.

Es publica aquesta llista dia 28 de novembre per tal que, si escau, es puguin presentar
reclamacions argumentades, durant els dies 28 i 29 de novembre de 9:15h a 14h a la
secretaria del centre.
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Els integrants de la comissió,

Josefina Palau

Maria Ferrer

M. Teresa Cañellas

Inca, 27 de novembre de 2018

Suni Belliure

Bernardí Cerdà

Joana Prohens

Joana M. Gayà

