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Menys de la meitat d'aprovats i una 

nota mitjana de 4,47 en l'examen de 

Matemàtiques II de la Selectivitat 

De les 9.790 persones que es van presentar a la prova, només 

4.208 han sigut declarades aptes  

 

 
L'examen de Matemàtiques II ha rebut més de 1000 reclamacions. / EUROPA PRESS  

VALÈNCIA. L'examen de Matemàtiques II de la Selectivitat de juny del 

2019, que va provocar una campanya de queixes en Internet per la seua 

"dificultat", ha deixat una nota mitjana de 4,47 i un índex d'alumnes aptes 

del 42,9%. 



Segons es desprén de les estadístiques de les PAU del sistema universitari 

valencià, publicades en la web de la Conselleria d'Educació i consultades 

per Europa Press, a la prova es van presentar un total de 9.790 persones, 

de les quals han sigut declarades aptes 4.208, un 42,98%, que han 

obtingut una nota mitjana de 4,47. 

Per universitats, els presentats a la Universitat d'Alacant tenen una 

mitjana de 4,1 i un percentatge d'aptes del 35,5%; en la Jaume I de 

Castelló (UJI), un 4,6 de mitjana i un 45,5% d'aptes; en la Miguel 

Hernández, un 4,7 i un 46,9%, respectivament; en la Universitat 

Politècnica de València, un 4,47 de nota i un 43,6% d'aptes, i a la 

Universitat de València, una mitjana de 4,5 i el 43,4% d'aptes. 

Es tracta de les xifres més baixes dels últims anys i es troben lluny de les 

del curs passat. De fet, el juny del 2018 la nota mitjana en aquesta 

mateixa assignatura va ser d'un 7,1, amb un índex d'aptes que va superar 

el 85%. 

Reclamacions  

La prova de Matemàtiques II és un dels exàmens a què més reclamacions 

s'han interposat, amb un total de 1.012. Tot i això, segueix per darrere de 

l'examen d'Anglés, al qual se'n van presentar 1.391, malgrat que la nota 

mitjana en aquesta assignatura ha sigut del 7,1. 

La qualificació mitjana de Matemàtiques ha sigut la més baixa de totes les 

matèries, seguida per la de Geologia, amb un 5,5 de nota mitjana però un 

71% d'aptes. Després se situa Química (un 5,7 i un 66,7% d'aptes) i 

Matemàtiques Aplicades Ciències Socials II (5,7 de mitjana i un 68% 

d'aptes). Per contra, la nota més alta del sistema universitari valencià 

apareix en Francés (8,2 de mitjana amb el 99,1% d'aptes). 

Quant als resultats globals, la mitjana de la fase obligatòria s'ha situat en 

el 6,2, mentre que la mitjana de la nota d'accés a la universitat (només 

estudiants aptes sense considerar els exempts) és de 7,1, segons les dades 

de l'informe. 

  


