
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS La Ferreria 

    

 

RG0000_Model cap i peu

 

Llista definitiva
CFGM 
 

• Les places atorgades són definitives 

 
DNI Puntuació (sobre 10) 

****32967 7,94 

****7174Q 7,59 

****4378H 7,52 

****9100X 7,42 

****8279B 7,40 

****3405R 7,30 

****5208P 7,13 

****5843W 7,02 

****4134Q 6,95 

****4058F 6,87 

****7642G 6,80 

****5581N 6,73 

Llista definitiva

Codi plantilla: 

RG0000_Model cap i peu 

definitiva del procés de selecció

ón definitives sempre i quant els socis del país destí les mantinguin. 

 Estat Destinació provisional 

Admès ESLOVENIA 2018-1

Admès ALEMANYA 2018-1

Admès ITALIA 2018-1

Admès POLONIA 2018-1

Admès PORTUGAL 2018-1

Admès ALEMANYA 2018-1

Admès ITALIA 2018-1

Admès ALEMANYA 2018-1

Admès ALEMANYA 2018-1

Admès POLONIA 2018-1

Admès ITALIA 2018-1

Admès POLONIA 2018-1

Arxiu: 

definitiva del procés de selecció i destinacions curs 2018-2019 

Pàgina 1 de 5 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

procés de selecció 

 

Codi Projecte 

1-ES01-KA102-049340 

1-ES01-KA102-049477 

1-ES01-KA102-049296 

1-ES01-KA102-049296 

1-ES01-KA102-049340 

1-ES01-KA102-049296 

1-ES01-KA102-049296 

1-ES01-KA102-049296 

1-ES01-KA102-049296 

1-ES01-KA102-049296 

1-ES01-KA102-049296 

1-ES01-KA102-049296 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS La Ferreria 

    

 

RG0000_Model cap i peu

 

****7860K 6,70 

****5494B 6,63 

****1132Y 6,62 

****7409D 6,60 

****5126k 6,57 

****4749G 6,51 

****1689X 6,51 

****2519M 6,45 

****5630K 6,43 

****9617L 6,41 

****2154N 6,37 

****8339X 6,19 

****5871Z 6,03 

****3077M 5,86 

****6145X 5,77 

****6292M 5,75 

****4703Y 5,46 

****3007J 5,43 

****9417M 8,44 

****9867E 6,39 

Llista definitiva

Codi plantilla: 

RG0000_Model cap i peu 

Admès ALEMANYA 2018-1

Admès RUMANIA 2018-1

Admès ITALIA 2018-1

Admès ALEMANYA 2018-1

Admès ITALIA 2018-1

Admès ESLOVENIA 2018-1

Admès ESLOVENIA 2018-1

Admès ITALIA 2018-1

Admès ESLOVENIA 2018-1

Admès RUMANIA 2018-1

Admès RUMANIA 2018-1

Admès ITALIA 2018-1

En reserva  
En reserva 

 
En reserva 

 
En reserva  
En reserva 

 
En reserva 

 
En reserva  
En reserva 

 

Arxiu: 

definitiva del procés de selecció i destinacions curs 2018-2019 

Pàgina 2 de 5 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

1-ES01-KA102-049296 

1-ES01-KA102-049296 

1-ES01-KA102-049296 

1-ES01-KA102-049296 

1-ES01-KA102-049296 

1-ES01-KA102-049340 

1-ES01-KA102-049296 

1-ES01-KA102-049296 

1-ES01-KA102-049296 

1-ES01-KA102-049296 

1-ES01-KA102-049296 

1-ES01-KA102-049296 
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RG0000_Model cap i peu

 

****9613X 4,89 

****3750V NP 

****8240N NP 

****1566V NP 
 

 
Les dates de les estades seran 
indicarem més endavant) 
 

 
Recordatori: La puntuació que es mostra a la graella anterior ha sigut obtinguda a partir de varis criteris 
(els marcats a les convocatòries), entre ells la valoració del vostre equip docent. Aquesta valoració es 
tornarà a demanar al mes de gener. Es podria donar el 
retirés, per tant l’alumne seleccionat perdria el seu dret a beca. A finals del mes de gener es tornarà a 
penjar la llista definitiva.  
 

  

Llista definitiva

Codi plantilla: 

RG0000_Model cap i peu 

No admès  
No admès 

 
No admès  
No admès 

 

Les dates de les estades seran des de mitjans de juny a mitjans de juliol 

: La puntuació que es mostra a la graella anterior ha sigut obtinguda a partir de varis criteris 
(els marcats a les convocatòries), entre ells la valoració del vostre equip docent. Aquesta valoració es 
tornarà a demanar al mes de gener. Es podria donar el cas que la valoració (o aval) de l’equip docent es 
retirés, per tant l’alumne seleccionat perdria el seu dret a beca. A finals del mes de gener es tornarà a 

Arxiu: 

definitiva del procés de selecció i destinacions curs 2018-2019 

Pàgina 3 de 5 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

 

 

des de mitjans de juny a mitjans de juliol (les dates concretes les 

: La puntuació que es mostra a la graella anterior ha sigut obtinguda a partir de varis criteris 
(els marcats a les convocatòries), entre ells la valoració del vostre equip docent. Aquesta valoració es 

cas que la valoració (o aval) de l’equip docent es 
retirés, per tant l’alumne seleccionat perdria el seu dret a beca. A finals del mes de gener es tornarà a 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS La Ferreria 

    

 

RG0000_Model cap i peu

 

Llista provisional 

destinacions provisiona
CFGS 
 

• Les places atorgades són definitives 

 
DNI Puntuació (sobre 10) 

****2894H 8,42 

****1838E 8,33 

****4320S 7,80 

****0848Z 7,63 

****4594Z 7,61 

****1802T 7,48 

****2119J 7,25 

****3740M 7,06 

****9598S 7,03 

****4377P 6,70 

Llista definitiva

Codi plantilla: 

RG0000_Model cap i peu 

Llista provisional del procés de selecció i 

destinacions provisionals

ón definitives sempre i quant els socis del país destí les mantinguin. 

 Estat Destinació provisional 

Admès. ITALIA 2018

Admès. POLONIA 2018

Admès. GRECIA 2018

Admès. ITALIA 2018

Admès. GRECIA 2018

Admès. ITALIA 2018

Admès. ITALIA 2018

Admès. ITALIA 2018

Admès. POLONIA 2018

Admès. ITALIA 2018

Arxiu: 

definitiva del procés de selecció i destinacions curs 2018-2019 

Pàgina 4 de 5 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

procés de selecció i 

ls 

 

Codi Projecte 

2018-1-ES01-KA103-049395 

2018-1-ES01-KA103-049321 

2018-1-ES01-KA103-049321 

2018-1-ES01-KA103-049395 

2018-1-ES01-KA103-049321 

2018-1-ES01-KA103-049321 

2018-1-ES01-KA103-049321 

2018-1-ES01-KA103-049321 

2018-1-ES01-KA103-049321 

2018-1-ES01-KA103-049321 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS La Ferreria 

    

 

RG0000_Model cap i peu

 

****2828X 6,50 

****9462V 8,81 

****0396A NP 

 
Les dates de les estades seran 
indicarem més endavant) 
 

 
Recordatori: La puntuació que es mostra a la graella anterior ha sigut obtinguda a partir de varis criteris 
(els marcats a les convocatòries), entre ells la valoració del vostre equip docent. Aquesta valoració es 
tornarà a demanar al mes de gener. Es podria donar el 
retirés, per tant l’alumne seleccionat perdria el seu dret a beca. A finals del mes de gener es tornarà a 
penjar la llista definitiva.  
 

Llista definitiva

Codi plantilla: 

RG0000_Model cap i peu 

Admès. ITALIA 2018

Admès. GRECIA 2018

No admès  

Les dates de les estades seran des de mitjans de maig a mitjans de juliol 

: La puntuació que es mostra a la graella anterior ha sigut obtinguda a partir de varis criteris 
(els marcats a les convocatòries), entre ells la valoració del vostre equip docent. Aquesta valoració es 
tornarà a demanar al mes de gener. Es podria donar el cas que la valoració (o aval) de l’equip docent es 
retirés, per tant l’alumne seleccionat perdria el seu dret a beca. A finals del mes de gener es tornarà a 

Arxiu: 

definitiva del procés de selecció i destinacions curs 2018-2019 
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Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

2018-1-ES01-KA103-049321 

2018-1-ES01-KA103-049321 

 

a mitjans de juliol (les dates concretes les 

: La puntuació que es mostra a la graella anterior ha sigut obtinguda a partir de varis criteris 
(els marcats a les convocatòries), entre ells la valoració del vostre equip docent. Aquesta valoració es 

cas que la valoració (o aval) de l’equip docent es 
retirés, per tant l’alumne seleccionat perdria el seu dret a beca. A finals del mes de gener es tornarà a 


