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Medicina,ADEyPsicología son las
carrerasmás solicitadas enCatalunya
Física yMatemáticas de la UAB se lleva la nota de corte más alta con un 13,238

MERITXELL PAJUELO TOLEDO
Barcelona

Medicina, Administración y Di
rección de Empresas (ADE) y
Psicología, de la Universitat de
Barcelona, son las carreras más
demandadas por los estudiantes
que han superado la selectividad
(pruebas de acceso a la universi
dad, PAU) en Catalunya, aunque
muchos de ellos, sobre todo los
deMedicina, quedarán fuera por
falta de plazas.
Según los datos facilitados

ayer por la secretaría de Univer
sitats de la Generalitat, 955 per
sonas solicitaron en primera
preferencia acceder a Medicina
de la UB, que sólo ofrece 172 pla
zas, mientras que en Psicología
de lamismauniversidad lo hicie
ron 839, que optan a ocupar al
guna de las 480 plazas, una si
tuación que se resolverá con las
notas obtenidas en las PAU.
Tal como indicaron ayer la se

cretaria general del Consell In
teruniversitari de Catalunya,
Mercè Jou, el jefe de la oficinade
acceso a la universidad, Jesús
Maria Prujà, y la coordinadora
de las PAU, PilarGómez, en total
se preinscribieron 46.107 estu
diantes para entrar en la univer
sidad, 1.601 menos que en 2015,

de los que 27.451 ya tienen asig
nada una plaza en la carrera que
habían señalado como primera
opción, y en las próximas sema
nas se espera “casar” la oferta de
plazas con las solicitudes.
Prujà recomendó a los estu

diantes que esperan conocer si
han podido entrar en la facultad
y en los estudios que habían es
cogido que, “si tienen dudas, es
peren unos días”, hasta que la se
cretaría deUniversitats encaje la
oferta de los centros con sus pe
ticiones de plaza en segunda,
tercera y hasta octava opción.
Las notas más altas se exigen

para poder cursar el doble grado

de Física y Matemáticas, con un
13,23 en la UAB y un 12,92 en la
UB, debido también a las pocas
plazas ofertadas, 20 en cada una
de estas dos universidades.
A continuación, se sitúaMedi

cina de la UB, en su campus del
hospital Clínic, donde es necesa
rio obtener un 12,74 y que ofrece
172 plazas, seguido del grado
de Filosofía, Política y Economía
de la UPF, que exige un 12,66 y
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Alumnos de selectividadmomentos antes de iniciar el examen en la facultad de Biología

MENOS CANDIDATOS

Se preinscribieron
46.107 estudiantes,
1.601menos que el
año pasado

POLO DE ATRACCIÓN

Los estudiantes piden
entrar enMedicina
pese a tener notasmás
bajas de las exigidas



MIÉRCOLES, 13 JULIO 2016 T E N D E N C I A S LAVANGUARDIA 31

que oferta solamente 30 plazas.
CursarMedicina en el campus

del hospital de Bellvitge, con 87
plazas, también de la UB, exige
tener una nota de 12,62 en la se
lectividad. El mismo grado en la
UPF con 60 plazas, pide un
12,63, y en la UAB con una oferta
de 320 plazas, un 12,34.
Los estudios de Medicina son

un polo de atracción y son muy
valorados por los estudiantes ca
talanes, muchos de los cuales
piden entrar en alguna de las
universidades públicas que los
imparten a pesar de tener notas
más bajas de las exigidas, hecho
que crea una bolsa de personas
que no podrán entrar en las mis
mas a pesar de sus intentos, indi
có Prujà.
Hoy por hoy, unos 5.628 estu

diantes están pendientes de que
se les asigneunaplazadeuniver
sidad, de los que 3.112 provienen
de las PAU, 584 de ciclos forma
tivos de grado superior, 1.444
que tienen iniciados los estudios
universitarios, otros 402 son ti
tulados universitarios y 86 son
mayores de 25 y 45 años, según
datos de la secretaría de Univer
sitats.
Como novedad, la facultad de

Medicina de la Universitat de
Lleida contará con diez plazas
menos el próximo curso escolar,
a petición de la propia universi
dad, y se quedará con 110, ya que
considera que no cuenta con las
instalaciones adecuadas para te
ner 120, el número de estudian
tes que tenía hasta ahora.
El próximo curso también se

iniciarán tres nuevos grados de
tres años, conun total de 180 cré
ditos: Bioinformática que conta
rá con 40 plazas y que ofertarán

conjuntamente laUPF, laUBy la
UPC; Estudios globales de la
UPF con 40 plazas y Producción
digital de videojuegos de la UB
que contará con 80 plazas que ya
están totalmente llenas, a pesar
de que la matrícula es bastante
elevada. La nota de corte para
acceder a estos estudios fue de
7,9 en el de Bioinformática; 12,0
en Estudios globales y de 5 en la
Creación de Videojuegos.
Asimismo, para estudiar de

manera simultánea el doble gra
do de Física y Matemáticas en la
Universitat Autònoma de Barce
lona (UAB) y acceder a una de
sus veinte plazas, vuelve a ser
necesario, por sexto año conse
cutivo, conseguir la nota de corte
más alta de las pruebas de acceso
a la universidad (PAU): un
13.238 sobre 14, nueve centési
mas más que el año pasado,
cuando ya estuvo en el número
uno del ranking con una nota de
13,147.
El mismo doble grado pero en

la Universitat de Barcelona, que
cuenta con otra veintena de pla
zas, se encuentra en la segunda
posición de titulación conmayor
puntuación con una nota de
12,926, seguida en la tercera po
sición del podio de Medicina en
el Campus Clínic de la Universi
tat de Barcelona (UB) con un
12,748 y que es, almismo tiempo,
la carrera más demandada en
Catalunya con 955 peticiones de
acceso como primera opción pa
ra las 172 plazas disponibles.
El triple grado de Filosofía,

Política y Economía en la Uni
versitat Pompeu Fabra (UPF)
con un 12,662, Medicina en el
Campus Bellvitge de la UB con
12,621, Medicina UPF/UAB con

su 12,620oel doble gradodeBio
química y Biología molecular/
Biotecnología en la Universitat
Rovira i Virgili (URV) con una
nota de 12,446, son otras de las
titulaciones que completan el
ranking de las 10 carreras que re
quieren una mayor puntuación.
Excepto en los casos de Medi

cina, donde las notas de corte al
tas coinciden con una elevadísi
ma demanda de los alumnos co
mo primera opción, las carreras
más demandadas no tienen por
qué ser las que registran las no
tas más altas.
Este junio se presentaron a la

selectividad de Catalunya un to

tal de 31.065 estudiantes. De
ellos, 26.937 se examinaron de la
fase general y 4.128 sólo de la
parte específica.
Las notas fueron prácticamen

te idénticas a las que consiguie
ron los que se presentaron a las
pruebas de acceso a la universi
dad el año pasado. Un 97,62% de
los estudiantes aprobaron y la
notamedia global de esta edición
ha sido de 6,642.c

Las 10 carreras más solicitadas...

...y las 10 con la nota de corte más alta

LA VANGUARDIAFUENTE: Secretaria d’Universitats i Recerca
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LAS NOTAS MÁS ALTAS

La doble titulación de
Física yMatemáticas y
el grado deMedicina,
conmayor puntuación

LOS APROBADOS SE MANTIENEN

Un 97,62% de los
estudiantes aprobaron
y la notamedia global
ha sido de 6,642

Todos los estudios de IQS School of Management
están acreditados por AACSB (Association to Advance
Collegiate Schools of Business, USA)

Para solicitar información sobre nuestro proceso de admisión, contacta con:
comunicacioniqs@iqs.edu · T 932 672 020
O bien, si lo deseas, solicita una entrevista personalizada.

IQS - Vía Augusta, 390 08017 Barcelona ı T 932 672 020 ı www.iqs.edu

Estudios de Ingeniería Química e
Ingeniería Industrial, acreditados
por la Engineering Accreditation
Commision of ABET

Estudiantes de IQS: de izquierda a derecha, David Hurtado, Anna Benet, Eric Barrenechea y Carla Font.

Soy Proactivo Soy CompetenteSoy Emprendedora Soy Resolutiva

Soy IQS. Somos IQS.
GRADOS
• Química

• Ingeniería Química

• Ingeniería en Tecnologías Industriales

• Biotecnología

• Farmacia

• Administración y Dirección de Empresas

DOBLES GRADOS
• Química y ADE

• Ingeniería Química y ADE

• Química e Ingeniería Química

• Ingeniería en Tecnologías Industriales
y ADE

• Biotecnología y ADE

EL CENTRO UNIVERSITARIO
DONDE CRECERÁ TU TALENTO
• Conocimiento práctico y experimental: 3 horas diarias de laboratorios
y talleres.

• Prácticas obligatorias en empresas.

• Bolsa de trabajo.

• Convenios de intercambio internacional.

• Asignaturas en inglés en todas las titulaciones.

• Grupo de docencia en inglés para los estudios de ADE.

• Becas de ayuda familiar y becas a los mejores expedientes académicos.

• Itinerarios de Doble Grado para una formación más amplia.
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Universitat de Barcelona
PAU-FP

Administ. i direcció d’empreses (Barcelona) 6,83
Adm. i dir. d’empreses/Dret (simul. Bcn) 10,00
Adm. i dir. d’empreses/Matemàt. (sim. Bcn) 10,46
Antropologia social i cultural “UNIBA”(Bcn) 5,00
Antropologia social i cultural (Barcelona) 5,00
Arqueologia (Barcelona) 5,00
Belles arts (Barcelona) 7,89
Biologia (Barcelona) 10,85
Bioquímica (Barcelona) 11,69
Biotecnologia (Barcelona) 11,53
Cièn. i tec. dels alim. (S. Coloma de Gram.) 7,90
Ciències ambientals (Barcelona) 8,88
Cièn. biomèd. (Barcelona/L’Hospi. de Llob.) 12,07
Cièn. de l’act. física i de l’esport (Barcelona) 9,79
Ciències del mar (Barcelona) 9,92
Cièn. polít. i de l’Administració (Barcelona) 7,14
Cièn. polít. i de l’Admin./Dret (simul. Bcn) 9,75
Cinema i mitjans audiovisuals (Terrassa) 6,77
Comunicació audiovisual (Barcelona) 9,82
Com. audiovisual/Inf. i doc. (simul. Bcn) 9,36
Comunicació i indústries culturals (Barcelona) 8,45
Cons. - rest. de béns culturals (Barcelona) 7,10
Continguts digitals interactius (Barcelona) 5,69
Creació artíst. videojocs i jocs aplicats * (Bcn) 5,00
Criminologia (Barcelona) 7,50
Disseny (Barcelona) 9,63
Dret (Barcelona) 7,88
Dret/Gestió i Adm. púb.(simultaneïtat Bcn) 7,95
Economia (Barcelona) 6,24
Educació infantil (Barcelona) 8,61
Edu. inf./Edu. prim. (Pla de millora de la formació
inicial de mestre - 5 anys) (simul. Bcn) 10,61
Educació primària (Barcelona) 8,31
Educació social (Barcelona) 8,70
Empresa inter. (docèn. anglès) (Barcelona) 10,07
Enginyeria biomèdica (Barcelona) 12,05
Enginyeria de materials (Barcelona) 5,00
Engin. electrònica de telecom. (Barcelona) 5,01
Enginyeria informàtica (Barcelona) 7,70
Engin. infor. / Matemàtiques (simul. Bcn) 11,61
Enginyeria química (Barcelona) 8,19
Estudis anglesos (Barcelona) 5,85
Estudis àrabs i hebreus (Barcelona) 5,00
Estudis literaris (Barcelona) 6,78
Farmàcia (Barcelona) 10,07
Farm./Nutri. hum. i diet. (simul. Bcn/SCdeG) 11,79
Filologia catalana (Barcelona) 5,00
Filologia clàssica (Barcelona) 5,00
Filologia hispànica (Barcelona) 5,00
Filosofia (Barcelona) 5,00
Física (Barcelona) 10,18
Física / Matemàtiques (simul. Barcelona) 12,93
Geografia (Barcelona) 5,00
Geologia (Barcelona) 5,00
Gest. empr. Comer. i dist. “ESCODI”* (Terrassa) 5,00
Gestió i Administració pública (Barcelona) 5,00
Història (Barcelona) 5,00
Història de l’art (Barcelona) 5,00
Infermeria “Sant Joan de Déu” (Esplu. d Llob.) 8,46
Infermeria (C. Bellvitge) (Bcn / L’H d Llob.) 10,07
Infermeria (C. Clínic) (Barcelona / L’H d Llob.) 11,18
Informació i documentació (Barcelona) 5,00
Inves. priv. (Títol propi -no homo.) (Barcelona) 5,00
Lingüística (Barcelona) 5,00
Llengües i literatures modernes (Barcelona) 5,00
Llengües romà. i les seves literat. (Barcelona) 5,00
Matemàtiques (Barcelona) 10,61
Medicina (C. Bellvitge) (Bcn / L’H d Llob.) 12,62

PAU-FP
Medicina (C. Clínic) (Bcn / L’Hospi. d Llob.) 12,75
Nutri. humana i dietè. (S. Colom. de Gram.) 9,93
Odontologia (L’Hospitalet de Llobregat) 11,54
Pedagogia (Barcelona) 7,43
Podologia (L’Hospitalet de Llobregat) 7,40
Psicologia (Barcelona) 8,26
Publicitat i relacions públiques (Barcelona) 8,07
Química (Barcelona) 8,53
Relacions laborals (Barcelona) 5,51
Seguretat (Mollet del Vallès) 6,73
Sociologia (Barcelona) 5,92
Treball social (Barcelona) 7,58
Turisme “CETT” (Barcelona) 5,00

Universitat Autònoma de Barcelona
PAU-FP

Admin. i dir. d’emp. (Cerdanyola del Vallès) 8,19
Admin. i dir. d’emp. (anglès) (Cerd. del Vallès) 9,08
Admin. i dir. d’emp. / Dret (simul. CdV) 8,70
Antropo. social i cultural (Cerd. del Vallès) 5,64
Arqueologia (Cerdanyola del Vallès) 5,00
Arts i disseny “Massana” (Barcelona) 5,00
Biologia (Cerdanyola del Vallès) 10,80
Biologia ambiental (Cerdanyola del Vallès) 10,70
Bioquímica (Cerdanyola del Vallès) 11,40
Biotecnologia (Cerdanyola del Vallès) 11,37
Ciència i tecnologia dels aliments (CdV) 8,63
Ciència política i gestió pública (CdV) 7,44
Cièn. polít. i gestió públic. / Dret (simul. CdV) 10,41
Ciències ambientals (Cerdanyola del Vallès) 8,74
Ciències ambientals / Geologia (simul. CdV) 8,73
Ciències biomèdiques (Cerd. del Vallès) 12,33
Comptabilitat i finances (Sabadell) 5,36
Comunicació audiovisual (Cerd. del Vallès) 10,04
Criminologia (Cerdanyola del Vallès) 7,93
Criminologia / Dret (simul. Cerd. del Vallès) 10,18
Direcció hotelera (Cerdanyola del Vallès) 5,00
Disseny “Eina” (Barcelona) 5,00
Dret (Cerdanyola del Vallès) 7,73
Dret / Relacions laborals (simul. CdV) 8,40
Economia (Cerdanyola del Vallès) 7,01
Economia (docència en anglès) (CdV) 8,07
Educació infantil (Cerdanyola del Vallès) 8,41
Edu. inf./Edu. prim. (Pla de millora de la formació
inicial de mestre - 5 anys) (simul.) (CdV) 10,29
Educació primària (Cerdanyola del Vallès) 8,84
Educació primària (d. anglès) (CdV) 9,19
Educació social (Cerdanyola del Vallès) 9,20
Empresa i tecnologia (Sabadell) 6,87
Enginyeria de sistemes de telecomunicació. /
Engin. electrònica de telecom. (agrup.) (CdV) 5,00
Enginyeria de sistemes de telecomunicació /
Enginyeria informàtica (simultaneïtat) (CdV) 6,89
Engin. d’organit. indust. “EUSS” (Barcelona) 5,00
Enginyeria elèctrica “EUSS” (Barcelona) 5,00
Enginyeria electrònica de telecomunicació /
Enginyeria informàtica (simultaneïtat)(CdV) 5,91
Engin. elec. ind. i autom. “EUSS” (Barcelona) 5,00
Engin. elec. ind. i autom. / Enginyeria mecànica
“EUSS” (simultaneïtat) (Barcelona) 5,00
Enginyeria informàtica (Cerdanyola del Vallès) 6,47
Enginyeria mecànica “EUSS” (Barcelona) 5,00
Enginyeria química (Cerdanyola del Vallès) 5,93
Estudis anglesos (Cerdanyola del Vallès) 6,60
Estudis clàssics (Cerdanyola del Vallès) 5,00
Estudis d’anglès i català (Cerd. del Vallès) 5,00
Estudis d’anglès i de clàssiques (CdV) 5,00
Estudis d’anglès i espanyol (Cerd. del Vallès) 7,67
Estudis d’anglès i francès (Cerd. del Vallès) 5,00

PAU-FP
Estudis d’Àsia oriental -Japonès- (CdV) 8,15
Estudis d’Àsia oriental -Xinès- (CdV) 6,13
Estudis de català i espanyol (CdV) 5,00
Filosofia (Cerdanyola del Vallès) 5,00
Física (Cerdanyola del Vallès) 10,78
Física / Matemàtiques (simultaneïtat) (CdV) 13,24
Física / Química (simultaneïtat) (CdV) 12,37
Fisioteràpia “Gimbernat” (S. Cugat del Vallès) 5,61
Fisioteràpia (Cerdanyola del Vallès) 10,39
Genètica (Cerdanyola del Vallès) 11,81
Geografia i ordenació del territori (CdV) 5,00
Geog. i ordenació del territ. (en xarxa) (CdV) 5,00
Geologia (Cerdanyola del Vallès) 5,00
Gestió aeronàutica (Cerdanyola del Vallès) 6,37
Història (Cerdanyola del Vallès) 5,00
Història de l’art (Cerdanyola del Vallès) 5,00
Humanitats (Cerdanyola del Vallès) 5,00
Infermeria “Creu Roja” EUIT (Terrassa) 6,50
Infermeria “Gimbernat” (St. Cugat del Vallès) 5,13
Infermeria “Sant Pau” (Barcelona) 8,46
Infermeria (Cerdanyola del Vallès) 10,55
Informàtica i serveis (Sant Cugat del Vallès) 5,00
Llengua i literatura catalanes (CdV) 5,00
Llengua i literatura espanyoles (CdV) 5,00
Logopèdia (Cerdanyola del Vallès) 7,91
Matemàtiques (Cerdanyola del Vallès) 9,89
Medicina (Cerdanyola del Vallès) 12,35
Microbiologia (Cerdanyola del Vallès) 11,20
Musicologia (Cerdanyola del Vallès) 6,43
Nanociència i nanotecnologia (CdV) 10,74
Pedagogia (Cerdanyola del Vallès) 7,96
Periodisme (Cerdanyola del Vallès) 9,79
Prevenció i seguretat integral (CdV) 5,00
Preven. i seguretat integral (en xarxa) (CdV) 5,00
Psicologia (Cerdanyola del Vallès) 8,23
Publicitat i relacions públiques (CdV) 10,25
Química (Cerdanyola del Vallès) 8,34
Relacions laborals (Cerdanyola del Vallès) 6,07
Sociologia (Cerdanyola del Vallès) 5,53
Teràpia ocupacio. “Creu Roja” EUIT (Terrassa) 5,00
Traducció i interpretació -Alemany- (CdV) 5,00
Traducció i interpretació -Anglès- (CdV) 7,57
Traducció i interpretació -Francès- (CdV) 5,00
Turisme (Cerdanyola del Vallès) 5,00
Turisme (docència en anglès) (CdV) 5,00
Veterinària (Cerdanyola del Vallès) 11,65

Universitat Politècnica de Catalunya
PAU-FP

Adm. i dir. d’emp. “Centre univ. EAE” (Bcn) 5,00
Adm. i dir. d’emp. “EUNCET” (semip.) (Terr.) 5,00
Adm. i dir. d’emp. “EUNCET” (Terrassa) 5,00
Arquitectura tècnica i edificació (Barcelona) 5,00
Arquitectura tècnica i edificació (febrer) (Bcn) 5,00
Arquitectura, Estudis d’ (Barcelona) 5,00
Arqui., Estudis d’ (febrer) (St. Cugat del Vallès) 5,00
Arquitectura, Estudis d’ (St. Cugat del Vallès) 8,32
Disseny i desenv. de videojocs (Bcn/Terrassa) 7,25
Disseny i desenv. de videojocs (d. anglès)
(Campus Barcelona) (Barcelona / Terrassa) 8,20
Enginyeria agrícola (Castelldefels) 5,00
Enginyeria agro. i del paisatge (Castelldefels) 5,00
Enginyeria alimentària (Castelldefels) 5,00
Enginyeria biomèdica (Sant Adrià de Besòs) 11,28
Enginyeria civil (Barcelona) 5,00
Enginyeria disseny industrial i
desenvolupament del producte (Terrassa) 10,16
Enginyeria de disseny industrial i desenv. del
producte (Vilanova i la Geltrú) 5,81

PAU-FP
Enginyeria de l’energia (Barcelona) 7,93
Enginyeria de materials (Barcelona) 5,00
Engin. sistemes aeroespacials (Castelldefels) 9,44
Enginyeria de sistemes aeroespacials /
Enginyeria de sistemes de telecomunicació -
Engin. telemàtica (agrupació de simultaneïtat)
(Castelldefels) 9,29
Enginyeria de sistemes audiovisuals (Terrassa) 5,00
Engin. de sistemes biològics (Castelldefels) 6,93
Engin. de sist. de telecom. / Engin. telemàt. (inclou
xarxes i Internet) (agrupació) (Castelldefels) 5,00
Engin. de sist. de telecom. / Engin. telem. (inclou
xarxes i Internet) (feb.) (agrup.) (Castelldefels) 5,00
Enginyeria de sistemes TIC (Manresa) 5,00
Engin. de tec. i diss. tèxtil / Engin. elèctrica / Engin.
elec. ind. i autom. / Engin. mec. / Engin. química
(agrupació) (Terrassa) 6,00
Engin. de tecn. i serveis de telecom. (Bcn) 5,53
Enginyeria d’obres públiques (Barcelona) 5,00
Enginyeria elèctrica (Sant Adrià de Besòs) 5,00
Engin. elèctrica / Enginyeria electrònica industrial
i automàtica / Enginyeria mecànica (agrupació)
(Vilanova i la Geltrú) 5,00
Engin. eletrò. industrial i automàtica (SAB) 9,00
Engin. electrònica industrial i automàtica / Engin.
mecànica / Engin. química (agrup.) (Manresa) 5,00
Engin. geoinformació i geomàtica * (Bcn) 5,00
Enginyeria en organització industrial /
Enginyeria química (agrupació) (Igualada) 5,00
Engin. en sistemes i tecnologia naval (Bcn) 5,97
Engin. en tecnologies aeroespacials (Terr.) 12,23
Engin. en tecnologies industrials (Barcelona) 9,87
Engin. en tecnologies industrials (Terrassa) 6,05
Engin. en vehicles aeroespacials (Terrassa) 11,62
Enginyeria física (Barcelona) 12,21
Enginyeria informàtica (Barcelona) 8,35
Enginyeria informàtica (Vilanova i la Geltrú) 5,37
Enginyeria mecànica (Sant Adrià de Besòs) 7,48
Enginyeria minera * (Maresa) 5,00
Enginyeria química (Sant Adrià de Besòs) 5,00
Màrqueting i comunicació digital “EUNCET”
(semipresencial) (Terrassa) 5,00
Màrqueting i comunicació digital “EUNCET”
(Terrassa) 5,00
Matemàtiques (Barcelona) 11,80
Multimèdia (Terrassa) 7,33
Nàutica i transport marítim (Barcelona) 6,36
Òptica i optometria (Terrassa) 5,46
Tecnologies marines (Barcelona) 5,00

Universitat Pompeu Fabra
PAU-FP

Admin. d’empreses i gestió de la innovació
“Tecnocampus” (d. en anglès) (Mataró) 5,00
Admin.d’empreses i gestió de la innovació
“Tecnocampus” (Mataró) 5,33
Admin. d’empreses i gestió de la innovació /
Màrqueting i comunitats digitals “Tecnocampus”
(simultaneïtat) (Mataró) 8,03
Admin. d’emp. i gest. de la innov. / Turisme i gestió
del lleure “Tecnocampus” (simul.) (Mataró) 5,00
Admin. i direcció d’empreses (Barcelona) 10,57
Biologia humana (Barcelona) 12,06
Ciències de l’activitat física i de l’esport
“Tecnocampus” (Mataró) 8,12
Ciències de l’activitat física i de l’esport /
Fisio. “Tecnocampus” (simul.) * (Mataró) 7,07
Ciències empresarials - Management (Bcn) 9,84

El acceso a la educación superior
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PAU-FP
Ciències polítiques i de l’Administració (Bcn) 8,42
Comunicació audiovisual (Barcelona) 11,03
Crimino. i polít. públi. de prevenció (Bcn) 7,53
Criminologia i polít. públiques de prevenció /
Dret (simultaneïtat) (Barcelona) 10,74
Disseny “Elisava” (Barcelona) 5,00
Disseny i producció de videojocs “Tecnocampus”
* (Mataró) 6,01
Dret (Barcelona) 9,80
Dret / Admin. i direc. d’empreses - Economia
(agrupació de simultaneïtat) (Barcelona) 11,49
Economia (Barcelona) 10,06
Enginyeria biomèdica (Barcelona) 11,94
Engin. de diss. ind. “Elisava” (Barcelona) 5,00
Enginyeria electrònica industrial i automàtica /
Enginyeria mecànica “Tecnocampus”
(agrupació) (Mataró) 5,00
Engin. en sistemes audiovisuals (Barcelona) 6,88
Enginyeria informàtica (Barcelona) 7,47
Engin. informàtica de gestió i sistemes
d’informació “Tecnocampus” (Mataró) 5,00
Estudis globals * (Barcelona) 12,07
Estudis inter. d’econ. i empr. - International
Business Economics (Barcelona) 12,08
Filosofia, política i economia (Barcelona) 12,66
Fisioteràpia “Tecnocampus” (Mataró) 8,50
Grau Obert, Programa de (agrupació) (Bcn) 11,28
Humanitats (Barcelona) 5,00
Infermeria “Escola sup. d’Infer. del Mar” (Bcn) 8,03
Infermeria “Tecnocampus” (Mataró) 7,74
Llengües aplicades (Barcelona) 5,83
Llengües aplicades / Traducció i interpretació
-Anglès- (simultaneïtat) (Barcelona) 5,00
Logíst. i neg. marítims “Tecnocampus” (Mat.) 5,00
Màrq. i comun. digit. “Tecnocampus” (Mat.) 6,36
Mitjans audiovisuals “Tecnocampus” (Mat.) 5,38
Multidisciplinari en tecnologia i negocis
“Tecnocampus” (agrupació) (Mataró) 5,00
Negocis i màrqueting internacionals (Bcn) 9,40
Periodisme (Barcelona) 11,68
Publicitat i relacions públiques (Barcelona) 10,97
Relacions laborals (Barcelona) 5,95
Traducció i interpretació -Alemany / Francès /
Llengua de signes catalana- (Barcelona) 5,00
Traducció i interpretació -Anglès- (Barcelona) 6,94

Universitat de Lleida
PAU-FP

Administració i direcció d’empreses (Lleida) 5,00
Admin. i dir. d’emp. / Dret (simul.) (Lleida) 5,74
Administració i direc.d’empreses / Enginyeria
informàtica (simultaneïtat) (Lleida) 10,01
Admin. i dir. d’emp. / Turisme (simul.) (Lleida) 5,00
Arquitectura tècnica i edificació * (Lleida) 5,00
Biotecnologia (Lleida) 10,07
Ciència i prod. animal/Veterinària (simul.) 11,02
Ciència i tecnologia dels aliments (Lleida) 6,32
Ciències biomèdiques (Lleida) 11,81
Cièn. de l’activitat física i de l’esport (Lleida) 8,06
Ciències de l’activitat física i de l’esport /
Educació primària (simultaneïtat) (Lleida) 8,51
Ciències de l’activitat física i de l’esport /
Fisioteràpia (simultaneïtat) (Lleida) 10,12
Dret (Lleida) 5,00
Educació infantil (Lleida) 6,06
Educació infantil / Educació primària
(Pla de millora de la formació inicial de mestre
- 5 anys) (simultaneïtat) (Lleida) 8,48

PAU-FP
Educació primària (Lleida) 6,68
Educació social (Lleida) 6,77
Enginyeria agrària i alimentària (Lleida) 5,00
Engin. en elec. industrial i automàtica (Lleida) 5,00
Enginyeria forestal (Lleida) 5,00
Enginyeria informàtica (Lleida) 5,00
Enginyeria mecànica (Lleida) 5,00
Estudis anglesos * (Lleida) 5,00
Filologia catalana i occitana * (Lleida) 5,00
Filologia hispànica (Lleida) 5,00
Fisioteràpia (Lleida) 10,03
Fisio. / Infermeria (simultaneïtat) (Lleida) 11,32
Fisio. / Nutri. hum. diet. (simul.) (Iguala./Ll.) 9,88
Geografia * (Lleida) 5,00
Història (Lleida) 5,00
Hist. de l’art i gestió del patri. artístic (Lleida) 5,00
Infermeria (Igualada) * (Lleida) 8,92
Infermeria * (Lleida) 9,33
Medicina (Lleida) 12,31
Nutrició humana i dietètica (Lleida) 7,67
Period. i comunicació audiovisuals * (Lleida) 7,23
Psicologia * (Lleida) 7,90
Relacions laborals i recursos humans (Lleida) 5,00
Treball social (Lleida) 5,65
Turisme (Lleida) 5,00
Turis. inter. “OSTELEA” (només per a estudiants
espanyols o estrangers amb residència) * (Bcn) 5,00
Turis. inter. “OSTELEA” (només per a
estudiants sense nacionalitat espanyola
ni residència a l’estat espanyol) * (Barcelona) 5,00

Universitat Rovira i Virgili
PAU-FP

Administració i direcció d’empreses (Reus) 5,00
Administració i direcció d’empreses (Tortosa) 5,00
Administració i direcció d’empreses / Dret
(simultaneïtat) (Tarragona / Reus) 6,12
Administració i direcció d’empreses / Finances
i comptabilitat (simultaneïtat) (Reus) 7,84
Anglès (Tarragona) 5,00
Arquitectura (Reus) 5,00
Bioquímica i biologia molecular (Tarragona) 11,08
Bioquímica i biologia molec. / Biotecnologia
(simultaneïtat) (Tarragona) 12,45
Biotecnologia (Tarragona) 10,62
Biotecnologia / Enginyeria informàtica
(simultaneïtat) (Tarragona) 10,78
Cièn. de l’activi. física i de l’esport (Amposta) 5,00
Comunicació audiovisual (Tarragona) 8,66
Dret (Tarragona) 6,11
Dret / Relacions laborals i ocupació
(simultaneïtat) (Tarragona) 6,19
Economia (Reus) 5,00
Educació infantil (el Vendrell) 7,27
Educació infantil (Tarragona) 7,15
Educació infantil (Tortosa) 5,00
Educació infantil / Educació primària
(Pla de millora de la formació inicial
de mestre - 5 anys) (simul.) (Tarragona) 9,24
Educació primària (Tarragona) 7,81
Educació primària (Tortosa) 6,02
Educació social (Tarragona) 7,53
Enginyeria agroalimentària (Tarragona) 5,00
Engin. de sistemes i serveis de telecom. * (Trg) 5,00
Enginyeria elèctrica (Tarragona) 5,00
Engin. elèctrica / Engin.electrònica industrial
i automàtica (simultaneïtat) (Tarragona) 8,41
Engin. elec. indus. i automàtica (Tarragona) 5,00

PAU-FP
Enginyeria informàtica (Tarragona) 5,00
Enginyeria mecànica (Tarragona) 5,00
Enginyeria química (Tarragona) 5,00
Enologia (Tarragona / Vila-Seca) 5,00
Finances i comptabilitat (Reus) 5,00
Fisioteràpia (Reus) 9,31
Fisioteràpia (Tortosa) 5,09
Geografia i ordenació del territori (Vila-Seca) 5,00
Hist. / Hist. de l’art (agrupació) (Tarragona) 5,00
Infermeria (el Vendrell) 8,86
Infermeria (Tarragona) 8,63
Infermeria (Tortosa) 8,14
Llengua i literatura catalanes / Llengua
i literatura hispàniques (agrupació)
(Tarragona) 5,00
Medicina (Reus) 12,30
Nutrició humana i dietètica (Reus) 7,14
Pedagogia (Tarragona) 7,37
Periodisme (Tarragona) 8,89
Pilot d’aviació comer. i oper. aèries (Reus) 5,00
Psicologia (Tarragona) 7,50
Publicitat i relacions públiques (Tarragona) 9,04
Química (Tarragona) 6,08
Relacions laborals i ocupació (Tarragona) 5,00
Treball social (Tarragona) 6,61
Turisme (Vila-Seca) 5,00

Universitat de Girona
PAU-FP

Administració i direcció d’empreses (Girona) 6,73
Adm. i dir. d’empreses / Dret (simul.) (Girona) 8,44
Administració i direcció d’empreses / Economia
(simultaneïtat) (Girona) 7,15
Admin. i direc. d’empreses / Enginyeria en
tecnologies industrials (simul.) (Girona) 7,31
Arquitectura tècnica i edificació * (Girona) 5,00
Arquitectura, Estudis d’ (Girona) 5,00
Arts escèniques (Salt) 5,00
Audiovisual i multimèdia (Salt) 7,02
Biologia (Girona) 9,70
Biologia / Biotecnologia (simul.) (Girona) 11,61
Biologia / Ciències ambi.(simul.) (Girona) 10,32
Biotecnologia (Girona) 10,16
Ciències ambientals (Girona) 7,25
Ciències de l’activitat física i de l’esport (Salt) 5,00
Ciències polítiques i de l’Adminis. (Girona) 5,09
Ciències polítiques i de l’Administració / Dret
(simultaneïtat) (Girona) 8,30
Comptabilitat i finances (Girona) 5,00
Comunicació cultural (Girona) 5,00
Criminologia (Girona) 6,96
Criminologia / Dret (simultaneïtat) (Girona) 9,11
Disseny i desen. de videojocs (Girona) 7,72
Dret (Girona) 6,15
Economia (Girona) 5,60
Economia / Filosofia (simultaneïtat) (Girona) 6,38
Educació infantil (Girona) 7,65
Educació infantil / Educació primària
(Pla de millora de la formació inicial
de mestre - 5 anys) (simultaneïtat) (Girona) 8,92
Educació primària (Girona) 7,62
Educació social (Girona) 7,98
Enginyeria agroalimentària (Girona) 5,00
Enginyeria elèctrica (Girona) 5,00
Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica
industrial i automàtica (simul.) (Girona) 5,00
Enginyeria electrònica industrial
i automàtica (Girona) 5,00

PAU-FP
Enginyeria en tecnologies industrials (Girona) 5,00
Enginyeria informàtica (Girona) 5,00
Enginyeria mecànica (Girona) 5,00
Enginyeria química (Girona) 5,00
Filosofia (Girona) 5,00
Fisioteràpia (Salt) 7,23
Geografia, ordenació del territori i
gestió del medi ambient (Girona) 5,00
Gestió hotelera i turística (Sant Pol de Mar) 5,00
Història (Girona) 5,00
Història de l’art (Girona) 5,00
Infermeria (Girona) 8,98
Innovació i seguretat alimentària (Girona) 5,00
Llengua i literatura catalanes (Girona) 5,00
Llengua i literatura espanyoles (Girona) 5,00
“Màrqueting “”Mediterrani”” (Barcelona) “ 5,00
“Màrqueting / Turisme “”Mediterrani””
(simultaneïtat) (Barcelona) “ 6,98
Medicina (Girona) 12,30
Pedagogia (Girona) 7,30
Psicologia (Girona) 8,08
Publicitat i relacions públiques * (Girona) 8,08
Química (Girona) 5,85
Treball social (Girona) 7,22
“Turisme “”CETA”” (Barcelona) “ 5,00
“Turisme “”Euroaula”” (Barcelona) “ 5,00
“Turisme “”Formàtic Barna”” (Barcelona) “ 5,00
“Turisme “”Mediterrani”” (Barcelona) “ 5,00
Turisme (Girona) 5,56

Universitat de Vic
PAU-FP

Administració i direcció d’empreses
(Campus Manresa) (Manresa) 5,00
Administració i direcció d’empreses
(Granollers / Vic) 5,00
Biologia (Vic) 5,00
Biologia / Ciències ambientals (simul.) (Vic) 5,00
Biotecnologia (Vic) 5,00
Ciències de l’activitat física i de l’esport (Vic) 6,14
Comunicació audiovisual (Vic) 5,00
“Disseny “”BAU”” (Barcelona) “ 5,00
Educació infantil (Campus Manresa) (Manresa) 5,00
Educació infantil (Vic) 5,00
Educació infantil / Educació primària
(Pla de millora de la formació inicial de
mestre - 5 anys) (Menció en Llengua anglesa)
(simultaneïtat) (Vic) 5,00
Educació primària (Vic) 5,00
Educació social (Vic) 5,00
Enginyeria biomèdica (Vic) 5,00
Enginyeria electrònica indus. i automà. (Vic) 5,00
Enginyeria en tecnologies industrials /
Enginyeria mecatrònica (agrupació) (Vic) 5,00
Fisioteràpia (Campus Manresa) (Manresa) 6,21
Fisioteràpia (Vic) 6,92
Infermeria (Campus Manresa) (Manresa) 5,00
Infermeria (Vic) 5,00
Logopèdia (Campus Manresa) (Manresa) 5,00
Màrqueting i comunicació empresarial
(Granollers / Vic) 5,00
Multimèdia (Vic) 5,00
Nutrició humana i dietètica * (Vic) 5,00
Periodisme (Vic) 5,00
Podologia (Campus Manresa) (Manresa) 5,00
Psicologia (Vic) 5,90
Publicitat i relacions públiques (Vic) 5,00
Teràpia ocupacional (Vic) 5,00
Treball social * (Vic) 5,00


