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Convocatòria Erasmus+ Professorat 
 

Resolució per la qual es fa pública la relació definitiva de les persones admeses i 

excloses del procés de selecció del professorat d’ensenyaments professionals de 

l’INS Mare de Déu de Mercè, per tal que pugui dur a terme estades/visites 

d’observació (job shadowing) en centres educatius d’altres països de la Unió 

Europea durant el curs 2019-2020. 

  

Mitjançant la Convocatòria del 18 de novembre de 2019, es va obrir el procés de presentació de 

sol·licituds per tal que el professorat d’ensenyaments professionals presentes la seva candidatura per 

optar a les beques dels projectes Erasmus+ 2018-1-ES01-KA103-048685, 2019-1-ES01-KA103-

063193 i 2019-1-ES01-KA102-063607, i realitzar estades formatives d’observació en centres 

educatius estrangers durant el curs acadèmic 2019-2020. 

La comissió de selecció de mobilitat internacional del professorat, prevista a l’apartat I.4 de la 

convocatòria del 18 de novembre de 2019, d’acord amb l’apartat I de la mateixa convocatòria, ha 

revisat les sol·licituds i la documentació aportada, i ha fet la proposta de resolució definitiva d’admesos 

i exclosos.           

Per tot això, 

Resolc:  

Donar publicitat, mitjançant els annexos, de la llista definitiva d’admesos i exclosos d’estades:  

Annex 1. Llista de les sol·licituds admeses. 

Annex 2. Llista de les sol·licituds excloses.   
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Annex 1. Llista definitiva de les sol·licituds admeses.   

DEPARTAMENT Nom i Cognoms 
(inicials) 

DNI  
(tres últimes nombre i lletra) 

 

Imatge i So M., C. V. 548-T 

V. E., G. L. 431-E 

M., F. P. 016-W 

Informàtica i Comunicació J., A. P. 987-Z 

Formació i Orientació Laboral E., F. R. 956-J 

PFI-PTT J., F. R. 250-D 

Activitats Físiques i Esportives A., M. C. 779-H 

Transport i Manteniment de Vehicles P., G. B. 344-V 

  

Annex 2. Llista provisional de les sol·licituds excloses.  

DEPARTAMENT Nom i 
Cognoms 
(inicials) 

DNI 
(tres últimes nombre 

i lletra) 

Motiu d’exclusió 

Formació i Orientació 

Laboral  

M. D., L. R.  472-R Sense certificat o acreditació 

de coneixement d’idioma. 
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