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Comissió per a la selecció d’alumnes  per optar a la beca Erasmus+ 
curs 2017/2018 

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 núm. 2017-1-ES01-KA102-037681. 

 
 

Acta del comitè de selecció 
 

Reunits els quatre integrants del Comitè de selecció, dia 5 de desembre a les 14,30 h a la                  
Direcció del CEPA Francesc de Borja Moll, es procedeix a revisar les nou 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 
 

Número 
 

Nom i llinatges 
 

Cicle Formatiu  Qualificació Final 

1 Angie Cedeño Bruzual PD 8,65 

2 José Miguel Morey Riutort CAI 8,38 

3 Cyntia Campos de los Santos APSD 7,96 

4 Carla Martínez Delgado CAI 8,1 

5 Alba Rodríguez Rodríguez APSD 7,91 

6 Camila Sánchez Malvárez CAI 7,64 

7 Marina López Rebollo APSD 7,41 

8 Francesc Sacarés Guerrero PD 7,4 

9 Sebastià Castillo Giménez PD 7,01 
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*Segons art. 9 de la convocatòria  
 
Les tres primeres beques s’assignaran als alumnes que obtinguin la nota més alta de cada cicle                
formatiu (Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria, Tècnic en Atenció a Persones Dependents,            
Tècnic en Preimpressió Digital). 
 
Les tres beques següents s’assignaran per odre de la puntuació obtinguda, independentment del             
cicle formatiu que estiguin cursant. 
 
En el cas de què no ens concedeixin les tres beques (1 per a cada cicle formatiu) sol·licitades,                  
s’assignaran per ordre de puntuació obtinguda a la llista. 
 
 
Llista provisional d’alumnes NO admesos 
 
No n’hi ha, tots ha estat admesos 
 
 
Es publica aquesta llista dia 5 de desembre per tal que, si escau, es puguin presentar                
reclamacions argumentades, durant el dia 7 de desembre de 9,15h a 14 h. a la secretaria                
del centre.  
 
 
Inca, 5 de desembre de 2017 
 
Els integrants de la comissió, 
 
 
 
 
 
 
 
Josefina Palau Maria Ferrer Asunción Belliure Joana M. Gayà 
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