LLISTA D'ESPERA DEL PROCES ORDINARI
ADMISSIÓ FP VIRTUAL 2022-2023
CENTRE: IES SES ESTACIONS CODI: 07007838
ESTUDIS: TÈCNIC SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ - TORN:A
DISTÀNCIA
LOCALITAT: PALMA
DATA LLISTAT: 30/09/2022
Nú
m.

Alumne/a

1 Doc. alumne: ***4001** (CODI SOL·LICITUD: 92CLZB)
2 Doc. alumne: ***5589** (CODI SOL·LICITUD: 6U581G)
3 Doc. alumne: ***3782** (CODI SOL·LICITUD: 57WWXJ)
4 Doc. alumne: ***8595** (CODI SOL·LICITUD: 3PAZR4)
5 Doc. alumne: ***2024** (CODI SOL·LICITUD: HYGVZR)
6 Doc. alumne: ***1816** (CODI SOL·LICITUD: 3E26YJ)
7 Doc. alumne: ***1750** (CODI SOL·LICITUD: XCEFKH)
8 Doc. alumne: ***0431** (CODI SOL·LICITUD: ZYAWN5)
9
10
11
12
13
14
15

Doc. alumne: ***5597** (CODI SOL·LICITUD: ZVZXTU)
Doc. alumne: ***8404** (CODI SOL·LICITUD: 6ZS25W)
Doc. alumne: ***0104** (CODI SOL·LICITUD: RHALIM)
Doc. alumne: ***2372** (CODI SOL·LICITUD: 33YR8T)
Doc. alumne: ***8783** (CODI SOL·LICITUD: T8TMKK)
Doc. alumne: ***5491** (CODI SOL·LICITUD: DQLRK3)
Doc. alumne: ***8093** (CODI SOL·LICITUD: PTE3CF)

16 Doc. alumne: ***8314** (CODI SOL·LICITUD: R945GM)
17
18
19
20

Doc. alumne: ****4769* (CODI SOL·LICITUD: PZFNS2)
Doc. alumne: ****3952* (CODI SOL·LICITUD: HWYXRI)
Doc. alumne: ***5698** (CODI SOL·LICITUD: BYCTBU)
Doc. alumne: ****2773* (CODI SOL·LICITUD: 7ABT3X)

21 Doc. alumne: ***7757** (CODI SOL·LICITUD: QG782D)
22
23
24
25

Doc. alumne: ***1961** (CODI SOL·LICITUD: E131B4)
Doc. alumne: ***7186** (CODI SOL·LICITUD: LKP4KJ)
Doc. alumne: ***1840** (CODI SOL·LICITUD: NSJIDN)
Doc. alumne: ***5049** (CODI SOL·LICITUD: XVC8FL)

26 Doc. alumne: ***8822** (CODI SOL·LICITUD: 2SHLLN)
27
28
29
30
31

Doc. alumne: ***1699** (CODI SOL·LICITUD: Q8AB45)
Doc. alumne: ***2189** (CODI SOL·LICITUD: PQSVFS)
Doc. alumne: ***1110** (CODI SOL·LICITUD: H3NBCH)
Doc. alumne: ****7871* (CODI SOL·LICITUD: SYTKKC)
Doc. alumne: ****2180* (CODI SOL·LICITUD: 89U3OR)

32 Doc. alumne: ***9682** (CODI SOL·LICITUD: GFC7O6)
33 Doc. alumne: ***6364** (CODI SOL·LICITUD: 2T52T5)
34 Doc. alumne: ***2581** (CODI SOL·LICITUD: 1BBRG5)
35 Doc. alumne: ***4609** (CODI SOL·LICITUD: HISFON)
36 Doc. alumne: ***2371** (CODI SOL·LICITUD: VSPNMT)
37 Doc. alumne: ***1601** (CODI SOL·LICITUD: 76M7PN)
38 Doc. alumne: ***2558** (CODI SOL·LICITUD: 3U3B3M)
39 Doc. alumne: ***7293** (CODI SOL·LICITUD: 2WEFFZ)
40 Doc. alumne: ***6715** (CODI SOL·LICITUD: 6V3NIY)
41 Doc. alumne: ***8936** (CODI SOL·LICITUD: FYKSZS)
42 Doc. alumne: ***3637** (CODI SOL·LICITUD: ERYU55)
43 Doc. alumne: ****9022* (CODI SOL·LICITUD: E7T5H7)
44 Doc. alumne: ***8234** (CODI SOL·LICITUD: H652OD)
45 Doc. alumne: ***1029** (CODI SOL·LICITUD: I123P5)
46 Doc. alumne: ***7562** (CODI SOL·LICITUD: ZX2ZRY)
47 Doc. alumne: ***2000** (CODI SOL·LICITUD: LDGCEQ)

Mòduls en espera
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Comunicació i atenció al client, Anglès, Organització d'esdeveniments
empresarials
Anglès
Organització d'esdeveniments empresarials, Procés integral de l'activitat
comercial, Protocol empresarial
2a llengua estrangera - Alemany
Organització d'esdeveniments empresarials, Procés integral de l'activitat
comercial, Protocol empresarial
Procés integral de l'activitat comercial
Gestió de la documentació jurídica i empresarial, Ofimàtica i procés de
la informació, Procés integral de l'activitat comercial, Recursos humans i
responsabilitat social corporativa
Procés integral de l'activitat comercial
Procés integral de l'activitat comercial
Procés integral de l'activitat comercial
Procés integral de l'activitat comercial
Procés integral de l'activitat comercial
Procés integral de l'activitat comercial
Procés integral de l'activitat comercial
Procés integral de l'activitat comercial, Organització d'esdeveniments
empresarials, 2a llengua estrangera - Alemany
Procés integral de l'activitat comercial
Procés integral de l'activitat comercial
Procés integral de l'activitat comercial
Procés integral de l'activitat comercial
Procés integral de l'activitat comercial, Formació i orientació laboral,
Gestió de la documentació jurídica i empresarial, Comunicació i atenció
al client
Procés integral de l'activitat comercial
Gestió avançada de la informació
Gestió avançada de la informació
Gestió avançada de la informació
Procés integral de l'activitat comercial, Protocol empresarial, Recursos
humans i responsabilitat social corporativa
Procés integral de l'activitat comercial
Gestió avançada de la informació
Procés integral de l'activitat comercial
Procés integral de l'activitat comercial
Procés integral de l'activitat comercial
Ofimàtica i procés de la informació, Procés integral de l'activitat
comercial
Ofimàtica i procés de la informació, Procés integral de l'activitat
comercial
Ofimàtica i procés de la informació, Procés integral de l'activitat
comercial
Ofimàtica i procés de la informació, 2a llengua estrangera - Alemany,
Gestió avançada de la informació
Ofimàtica i procés de la informació
Ofimàtica i procés de la informació, Procés integral de l'activitat
comercial
Ofimàtica i procés de la informació, Procés integral de l'activitat
comercial
Ofimàtica i procés de la informació, Procés integral de l'activitat
comercial
Procés integral de l'activitat comercial
Ofimàtica i procés de la informació, Procés integral de l'activitat
comercial
Ofimàtica i procés de la informació, Procés integral de l'activitat
comercial, Gestió avançada de la informació
Ofimàtica i procés de la informació
Gestió avançada de la informació, Ofimàtica i procés de la informació,
Procés integral de l'activitat comercial
Ofimàtica i procés de la informació, Procés integral de l'activitat
comercial
2a llengua estrangera - Alemany
Procés integral de l'activitat comercial
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48 Doc. alumne: ***1284** (CODI SOL·LICITUD: U2XCYQ)
49 Doc. alumne: ***3900** (CODI SOL·LICITUD: GVPMZE)
50 Doc. alumne: ***9492** (CODI SOL·LICITUD: COD63M)
51 Doc. alumne: ***6305** (CODI SOL·LICITUD: P8XFXI)
52 Doc. alumne: ***1113** (CODI SOL·LICITUD: 2F1JDC)
53 Doc. alumne: ***8812** (CODI SOL·LICITUD: 74JX9U)
54 Doc. alumne: ***5483** (CODI SOL·LICITUD: 5U7GG3)
55 Doc. alumne: ***6903** (CODI SOL·LICITUD: EHYIY3)
56 Doc. alumne: ***9791** (CODI SOL·LICITUD: FKHXS5)
57 Doc. alumne: ***8171** (CODI SOL·LICITUD: Z9U9MH)

58 Doc. alumne: ***0501** (CODI SOL·LICITUD: FWGDT7)

59 Doc. alumne: ***4765** (CODI SOL·LICITUD: MIZQP8)

60 Doc. alumne: ***5043** (CODI SOL·LICITUD: U7DYOO)
61 Doc. alumne: ***9492** (CODI SOL·LICITUD: FAC4C7)
62 Doc. alumne: ***9467** (CODI SOL·LICITUD: VDQ9QH)
63 Doc. alumne: ***1183** (CODI SOL·LICITUD: N4E61C)

64 Doc. alumne: ***8266** (CODI SOL·LICITUD: 7XVQEH)

65 Doc. alumne: ***8068** (CODI SOL·LICITUD: EMHGC9)
66 Doc. alumne: ***1511** (CODI SOL·LICITUD: UY9GUF)
67 Doc. alumne: ***7863** (CODI SOL·LICITUD: OVEO6S)

68 Doc. alumne: ***0996** (CODI SOL·LICITUD: MICR61)

69 Doc. alumne: ***7898** (CODI SOL·LICITUD: WDZCSN)

70 Doc. alumne: ***1294** (CODI SOL·LICITUD: FNSART)
71 Doc. alumne: ***2426** (CODI SOL·LICITUD: 5YY43Y)
72 Doc. alumne: ***7178** (CODI SOL·LICITUD: IQ6VTP)

73 Doc. alumne: ***8857** (CODI SOL·LICITUD: YTT5J5)

74 Doc. alumne: ***9943** (CODI SOL·LICITUD: 9UTUZE)

75 Doc. alumne: ****4550* (CODI SOL·LICITUD: MG1E7F)

76 Doc. alumne: ***5961** (CODI SOL·LICITUD: FZM2JR)
77 Doc. alumne: ***7450** (CODI SOL·LICITUD: 6J2N8O)

2a llengua estrangera - Alemany, Gestió avançada de la informació
Procés integral de l'activitat comercial, Ofimàtica i procés de la
informació
Ofimàtica i procés de la informació
Ofimàtica i procés de la informació, Procés integral de l'activitat
comercial
Ofimàtica i procés de la informació, Procés integral de l'activitat
comercial
Ofimàtica i procés de la informació, Gestió de la documentació jurídica i
empresarial, Procés integral de l'activitat comercial
Ofimàtica i procés de la informació, Procés integral de l'activitat
comercial, Recursos humans i responsabilitat social corporativa, Gestió
de la documentació jurídica i empresarial
Procés integral de l'activitat comercial
Ofimàtica i procés de la informació, Procés integral de l'activitat
comercial, Recursos humans i responsabilitat social corporativa, Gestió
de la documentació jurídica i empresarial
Ofimàtica i procés de la informació, Gestió de la documentació jurídica i
empresarial, Procés integral de l'activitat comercial, Recursos humans i
responsabilitat social corporativa
Ofimàtica i procés de la informació, Anglès, Comunicació i atenció al
client, Gestió de la documentació jurídica i empresarial, Procés integral
de l'activitat comercial, Recursos humans i responsabilitat social
corporativa
Anglès, Comunicació i atenció al client, Gestió de la documentació
jurídica i empresarial, Ofimàtica i procés de la informació, Procés
integral de l'activitat comercial, Recursos humans i responsabilitat social
corporativa
Ofimàtica i procés de la informació, Comunicació i atenció al client,
Gestió de la documentació jurídica i empresarial, Anglès, Procés integral
de l'activitat comercial
Gestió de la documentació jurídica i empresarial, Recursos humans i
responsabilitat social corporativa, Procés integral de l'activitat
comercial, Anglès
Comunicació i atenció al client, Ofimàtica i procés de la informació,
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Ofimàtica i procés de la informació, Comunicació i atenció al client,
Gestió de la documentació jurídica i empresarial, Anglès, Procés integral
de l'activitat comercial, Recursos humans i responsabilitat social
corporativa
Anglès, Comunicació i atenció al client, Gestió de la documentació
jurídica i empresarial, Ofimàtica i procés de la informació, Procés
integral de l'activitat comercial, Recursos humans i responsabilitat social
corporativa
Ofimàtica i procés de la informació, Gestió de la documentació jurídica i
empresarial, Recursos humans i responsabilitat social corporativa,
Procés integral de l'activitat comercial, Comunicació i atenció al client,
Anglès
Gestió avançada de la informació, 2a llengua estrangera - Alemany
Anglès, Comunicació i atenció al client, Gestió de la documentació
jurídica i empresarial, Ofimàtica i procés de la informació, Procés
integral de l'activitat comercial, Recursos humans i responsabilitat social
corporativa
Anglès, Comunicació i atenció al client, Gestió de la documentació
jurídica i empresarial, Ofimàtica i procés de la informació, Procés
integral de l'activitat comercial, Recursos humans i responsabilitat social
corporativa
Anglès, Comunicació i atenció al client, Formació i orientació laboral,
Gestió de la documentació jurídica i empresarial, Ofimàtica i procés de
la informació, Procés integral de l'activitat comercial, Recursos humans i
responsabilitat social corporativa
Anglès, Comunicació i atenció al client, Formació i orientació laboral,
Gestió de la documentació jurídica i empresarial, Ofimàtica i procés de
la informació, Recursos humans i responsabilitat social corporativa
2a llengua estrangera - Alemany, Ofimàtica i procés de la informació,
Procés integral de l'activitat comercial, Gestió avançada de la informació
Anglès, Comunicació i atenció al client, Formació i orientació laboral,
Gestió de la documentació jurídica i empresarial, Ofimàtica i procés de
la informació, Procés integral de l'activitat comercial, Recursos humans i
responsabilitat social corporativa
Anglès, Comunicació i atenció al client, Formació i orientació laboral,
Gestió de la documentació jurídica i empresarial, Ofimàtica i procés de
la informació, Procés integral de l'activitat comercial, Recursos humans i
responsabilitat social corporativa
Procés integral de l'activitat comercial, Formació i orientació laboral, 2a
llengua estrangera - Alemany, Gestió avançada de la informació, Anglès,
Gestió de la documentació jurídica i empresarial, Comunicació i atenció
al client, Ofimàtica i procés de la informació, Recursos humans i
responsabilitat social corporativa
Anglès, Comunicació i atenció al client, Formació i orientació laboral,
Gestió de la documentació jurídica i empresarial, Ofimàtica i procés de
la informació, Procés integral de l'activitat comercial, Recursos humans i
responsabilitat social corporativa
Anglès, Comunicació i atenció al client, Gestió de la documentació
jurídica i empresarial, Procés integral de l'activitat comercial, Recursos
humans i responsabilitat social corporativa, Ofimàtica i procés de la
informació, Formació i orientació laboral
2a llengua estrangera - Alemany
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78 Doc. alumne: ****1087* (CODI SOL·LICITUD: DY9QG6)

79 Doc. alumne: ***8773** (CODI SOL·LICITUD: LBP4NA)

80 Doc. alumne: ****9470* (CODI SOL·LICITUD: ONAGTF)

81 Doc. alumne: ***2168** (CODI SOL·LICITUD: BIKK8N)

82 Doc. alumne: ****5959* (CODI SOL·LICITUD: BJAAR3)

Ofimàtica i procés de la informació, Comunicació i atenció al client,
Procés integral de l'activitat comercial, Anglès, Recursos humans i
responsabilitat social corporativa, Gestió de la documentació jurídica i
empresarial, Formació i orientació laboral
Ofimàtica i procés de la informació, Gestió de la documentació jurídica i
empresarial, Recursos humans i responsabilitat social corporativa,
Procés integral de l'activitat comercial, Anglès, Comunicació i atenció al
client, Formació i orientació laboral
Comunicació i atenció al client, Anglès, Gestió de la documentació
jurídica i empresarial, Ofimàtica i procés de la informació, Procés
integral de l'activitat comercial, Recursos humans i responsabilitat social
corporativa, 2a llengua estrangera - Alemany, Formació i orientació
laboral, Gestió avançada de la informació
Anglès, Comunicació i atenció al client, Formació i orientació laboral,
Recursos humans i responsabilitat social corporativa, Procés integral de
l'activitat comercial, Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Ofimàtica i procés de la informació, Anglès, Comunicació i atenció al
client, Gestió de la documentació jurídica i empresarial, Recursos
humans i responsabilitat social corporativa, Formació i orientació
laboral, Procés integral de l'activitat comercial, 2a llengua estrangera Alemany

Les files amb fons de color són alumnes que ja no estan en llista d'espera (ja sigui per renúncia a la mateixa o per ja tenir la plaça adjudicada).
La columna 'Matriculat' indica si la primera opció per la qual està en llista d'espera ja està adjudicada, per la qual cosa ja no està en llista d'espera.
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