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Departament d’Ensenyament 
INS La Ferreria 

    

 

RG0000_Model cap i peu

 

Llista provisional 
CFGM 
 
IMPORTANT:  

• El període de reclamació  de les llistes provisionals serà des 
inclosos. 

 
DNI Puntuació (sobre 100)

****9867E 76,4 

****8240N 75,9 

****9417M 73,6 

****4377P 73,4 

****2018H 72,99 

****2967 71,31 

****6493J 70,4 

****8653H 69,4 

****9503V 68,91 

****3750V 68,5 

****8060Q 66,1 

Llista provisional del procés de selecció i destinacions provisionals

Codi plantilla: 

RG0000_Model cap i peu 

Llista provisional del procés de selecció

de les llistes provisionals serà des del dia 2 7 de novembre al 1 de 

(sobre 100) Estat 

Admès. Barcellona Pozzo Di Gotto 

Admès. 

Admès. 

En reserva 

Admès. 

Admès.  

Admès. 

Admès. 

Admès. 

Admès. 

Admès. 
Derry (UK) (pendent de confirmació). Parlar 
amb Asociación Mundus o la Coordinadora

Arxiu: 

Llista provisional del procés de selecció i destinacions provisionals curs 2017-2018 

Pàgina 1 de 4 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

procés de selecció 

7 de novembre al 1 de desembre  ambdós 

Destinació provisional 

Barcellona Pozzo Di Gotto - Sicilia (Itàlia) 

Breslavia (Polònia) 

Atenes (Grècia) 

 

Nova Gorica (Eslovènia) 

Arezzo (Itàlia) 

Atenes (Grècia) 

Arezzo (Itàlia) 

Nova Gorica (Eslovènia) 

Arezzo (Itàlia) 

Derry (UK) (pendent de confirmació). Parlar 
amb Asociación Mundus o la Coordinadora 
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****9080N 65,51 

****1725T 64,9 

****9487L 63,41 

****7072R 62,29 

****5564F 61,89 

****9087P 61,7 

****7141P 60,51 

****4443K 55,51 

****5208P 53,4 

****8280R 49,7 

****3007J 42,4 

****6911D 39,9 

****5357F 
 

 
• Si algú ha de parlar amb la coordinadora de Mobilitat

Dilluns: 13:30h – 15:45h 
Dimarts: 10h – 12:30h 
Divendres: 9h – 12:30h 
 

  

Llista provisional del procés de selecció i destinacions provisionals

Codi plantilla: 

RG0000_Model cap i peu 

Admès. 

Admès. 

En reserva 

En reserva 

En reserva 

En reserva 

En reserva 

En reserva 

En reserva 

En reserva 

En reserva 

En reserva 

No Admès 

de parlar amb la coordinadora de Mobilitat  els horaris són: 

Arxiu: 

Llista provisional del procés de selecció i destinacions provisionals curs 2017-2018 

Pàgina 2 de 4 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

Maribor (Eslovènia) 

Maribor (Eslovènia) 
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Llista provisional 

destinacions provisionals
CFGS 
 
IMPORTANT:  

• El període de reclamació  de les llistes provisionals serà des 
inclosos. 

 
DNI Puntuació (sobre 100)

****1839L 85 

****9462V 79,51 

****9373F 73,71 

****3154C 73,29 

****4013M 72,49 

****7172Q 70,51 

****8529C 70,3 

****9191X 69,8 

****4807L 68,81 

Llista provisional del procés de selecció i destinacions provisionals

Codi plantilla: 

RG0000_Model cap i peu 

Llista provisional del procés de selecció i 

destinacions provisionals

de les llistes provisionals serà des del dia 2 7 de novembre al 1 de desembre

(sobre 100) Estat 

Admès. 

Admès. 

Admès. 

Admès. 

Admès. 

Admès. 

En reserva 

En reserva 

En reserva 

Arxiu: 

Llista provisional del procés de selecció i destinacions provisionals curs 2017-2018 
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Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

procés de selecció i 

destinacions provisionals 

7 de novembre al 1 de desembre  ambdós 

Destinació provisional 

Forlí i rodalies (Itàlia) 

Forlí i rodalies (Itàlia) 

Arezzo (Itàlia) 

Arezzo (Itàlia) 

Atenes (Grècia) 

Atenes (Grècia) 
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****7141M 68,4 

****2342L 67,1 

****2902R 66,41 

****9930W 64,21 

****3897Z 61,51 

****8549M 60,99 

****5474N 55,49 

****3097K 53,59 

****4932J 53,5 

****6371S 44,8 

****4578G 
 

****6737G 
 

 
• Si algú ha de parlar amb la coordinadora de Mobilitat

Dilluns: 13:30h – 15:45h 
Dimarts: 10h – 12:30h 
Divendres: 9h – 12:30h 
 

Llista provisional del procés de selecció i destinacions provisionals

Codi plantilla: 

RG0000_Model cap i peu 

En reserva 

En reserva 

En reserva 

En reserva 

En reserva 

En reserva 

En reserva 

En reserva 

En reserva 

En reserva 

No admès 

No admès 

de parlar amb la coordinadora de Mobilitat  els horaris són: 

Arxiu: 

Llista provisional del procés de selecció i destinacions provisionals curs 2017-2018 
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Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


