COMUNICACIÓ PROVISIONAL DELS RESULTATS DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
D'ESTUDIANTS BEQUES ERASMUS + CFGM. CONVENI 2017-1-ES01-KA102-035699
Jo, Jaume Bonet Florit, director del centre educatiu IES Cap de Llevant, faig constar:
1.- Que el nostre centre educatiu ha seleccionat els candidats a gaudir d'una beca de
mobilitat per a pràctiques d'empresa Erasmus+ KA1 de manera justa, transparent,
publicitada i documentada.
2.- Que, per seleccionar els participants, el centre ha constituït un comitè de selecció format
per un mínim de 3 persones, que són les següents:
● M. José Cortés
● Juan Carlos Ayer
● MJesús López
3.- Que cap dels membres del comitè de selecció té un conflicte d'interès.
4.- Que el nostre centre ha redactat i publicat una convocatòria interna per seleccionar els
participants, respectant els criteris establerts per la Conselleria d'Educació i Cultura de les
Illes Balears i el SEPIE i que inclou informació de les beques, els requisits de participació,
les obligacions dels participants, els criteris de selecció i un model de full d'inscripció dels
participants.
5.- Que, finalitzat el procediment de selecció, el nostre centre fa pública la següent llista
provisional d'admesos, ordenats per puntuació:
1. Éric Armisén Ferrer 19 punts.
6.- Que els participants seran seleccionats del llistat anterior seguint l'ordre establert.
7. Des del moment de la publicació de la present llista s’obre un període de reclamació de
tres dies.

Jaume Bonet Florit
(Segell i signatura)
Maó, 10 de maig de 2018

El Projecte ERASMUS + (2017-1-ES01-KA102-035699) es finança amb el suport de la Unió Europea.

ACTA DEL COMITÈ DE SELECCIÓ AMB LA RELACIÓ DE LES PUNTUACIONS
PARCIALS DELS ASPIRANTS
Reunit el Comitè de selecció, integrat per: M. José Cortés, Juan Carlos Ayer i MJesús López
acordem que:
Per donar garanties de qualitat i d’aprofitament de l’estada, els alumnes participants es
seleccionaran tenint en compte el següent barem:
a compet ncia ling ística de l’alumne en la llengua de treball, que ser a aluada
mit ancant una pro a de ni ell d’idioma que es realit ar en el nostre centre
im 10
punts.
l ni ell acad mic assolit en el centre educatiu, que s’obtindr de la mit ana entre la nota
mit a del r curs i la nota mit a del r trimestre del n curs
im 10 punts.
a maduresa personal i l’inter s per realit ar part de les pr ctiques formatives en
empreses de la U , segons aloració del tutor de l’alumne i entre ista personal
im 0
punts.
Els alumnes que tinguin una nota inferior a 5, quedaran directament exclosos del procés de
selecció, a que s’entén que si no tenen la suficient competència lingüística o maduresa
personal, no poden assumir satisfactòriament l’estada formati a
La següent graella mostra els resultats de la puntuació del comitè de valoració:

Alumnes
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Nivell
acadèmic

Motivació i
maduresa
personal

Punts totals

Éric Armisén
Ferrer

5

6

8

19

Marina Moll
Mercadal

4

7

5

16

Mª José Cortés Arnau
(Segell i signatura)
Maó, 10 de maig de 2018
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