
 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta comunicación es responsabilidad exclusiva de su autor. 

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

 

 

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/febrer. 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/febrer es tornarà a penjar la llista 

definitiva. 

 

 

 

 

DESTINACIONS DEFINITIVES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ ERASMUS+ HE PER PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER  

GRAU SUPERIOR - Projecte num. 2019-1-ES01-KA103-060893 

 

Resolució del procés d'inscripció dels projectes amb número 2019-1-ES01-KA103-060893. A data de 9 de desembre de 2019 aquests són els 

resultats a GRAU SUPERIOR al procés de selecció del programa Erasmus+. Les destinacions dels països poden canviar per motius externs al 

centre. 

 

Des d’avui dia 9 de desembre, queda obert el període de reclamacions fins el dia 15 de desembre. Les reclamacions podran efectuar-se 

via e-mail a la següent adreça electrònica: 

  

escola.empresa@jviladoms.cat 

sarah.berno@asociacionmundus.com  

ignasi@asociacionmundus.com 

 

 

DNI ALUMNE NOTA CV 
10% 

NOTA CARTA 
10% 

NOTA ENTREVISTA 
40% 

CRITERI 
INTERN 30% 

CERTIFICATS 
10% 

PUNTUACIÓ DESTÍ 

DNI 
48270681Y 

10 10 10 10 10 10 MALTA 
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Esta comunicación es responsabilidad exclusiva de su autor. 

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

 

 

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/febrer. 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/febrer es tornarà a penjar la llista 

definitiva. 

 

DNI 
49272459L 

10 10 10 10 10 10 MALTA 

DNI 47752705J 
10 10 10 10 10 10 MALTA 

DNI 
49487324H 

10 10 10 10 10 10 MALTA 

DNI 
20564414E 

10 10 10 10 10 10 MALTA 

DNI 
47178647N 

10 10 10 10 10 10 MALTA 

 

La llista definitiva es publicarà el 16 de desembre. 


