Finalitzat el termini per a la inscripció en el programa PEL DAVANT I PEL DARRERE per
al curs 2010/11, hem rebut les següents 12 sol·licituds amb aquest ordre d’arribada
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COL·LEGI SANTA MARIA de Palma
IES LLORENÇ GARCIAS I FONT d’Artà
IES JOAN ALCOVER de Palma
IES MADINA MAYURQA de Palma
IES EMILI DARDER (2 sol·licituds de l’OPCIÓ A)
IES ANTONI MAURA de Palma (2 sol·licituds de cada una de les opcions A i B)
IES JOSEP MARIA LLOMPART de Palma (2 sol·licituds de l’opció B)
IES ALBUHAIRA de Muro
IES CAN PEU BLANC de Sa Pobla

S’ha fet una oferta de 10 sessions educatives:
-

6 per a l’opció A
4 per a l’opció B

En funció dels criteris establerts en la convocatòria, s’ha procedit a seleccionar els 10
centres següents amb la puntuació corresponent:
OPCIÓ A:
•
•
•
•
•
•

IES MADINA MAYURQA de Palma...............................................13,5 punts
COL·LEGI SANTA MARIA de Palma.................................................10 punts
IES LLORENÇ GARCIAS I FONT d’Artà...........................................9,5 punts
IES EMILI DARDER de Palma ............................................................8 punts
IES ANTONI MAURA de Palma.........................................................7 punts
IES ALBUHAIRA de Muro..................................................................5 punts
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*De l’opció A ja s’han dut a terme 3 sessions atès que ens trobaven condicionats
pel rodatge de MOSSEN CAPELLÀ que finalitzava el 8 de novembre (IES MADINA
MAYURCA, COL·LEGI SANTA MARIA i IES LLORENÇ GARCIAS I FONT) Per les
altres 3 sessions restants comptarem amb el rodatge de LLAGRIMA DE SANG que
es duran a terme entre finals de novembre i principis de desembre de 2010
*S’han desestimat les dues sessions sol·licitades per l’IES EMILI DARDER de la
mateixa opció A per donar oportunitat de participar a altres centres en aquesta
opció. S’ha seleccionat a aquest centre per una sessió.
OPCIÓ B:
•
•
•
•

IES ANTONI MAURA de Palma.....................................................6,5 punts
IES JOSEP MARIA LLOMPART de Palma ..........................................6 punts
IES JOSEP MARIA LLOMPART de Palma........................................5,5 punts
IES JOAN ALCOVER de Palma..........................................................4 punts
* De l’opció B s’han rebut 4 sol·licituds de les 4 places ofertades i per tant s’han
pogut cobrir totes les places demandades.
* Les sessions de l’opció B es duran a terme entre els mesos de gener i febrer de
2011

*Podeu consultar en detall la puntuació de cada un del centres en el document excel
adjunt.
Palma , 16 de novembre de 2010
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