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Aquestes són les titulacions amb la 
nota de tall més elevada 
Del total de places adjudicades, el 62,46% corresponen als qui les havien sol·licitat 
com a primera opció, mentre que el 16,65% les havien marcat com a segona 

 
La titulació amb la nota de tall més elevada de les universitats públiques 
del País Valencià per al curs 2019-2020 és el grau en Medicina, amb 
13,018 punts en la Universitat de València (UV). / EFE 

VALÈNCIA. La titulació amb la nota de tall més elevada de les 
universitats públiques del País Valencià per al curs 2019-2020 és el grau 
en Medicina, amb 13,018 punts en la Universitat de València (UV); 12,921 
en la Miguel Hernández d'Elx (UMH), i 12,838 en la Jaume I de Castelló 
(UJI). 

La segueix el Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques, amb una nota 
de 12,798 en la UV; el Grau en Enginyeria Aeroespacial, amb un 12,692, 
en la Universitat Politècnica de València; Física en la UV amb un 12,69, i 
Odontologia en la UV amb un 12,59, segons l'informe de la Conselleria 
d'Universitats sobre les preinscripcions universitàries. 



L'informe reflecteix que, de les 25.478 places oferides en les cinc 
universitats públiques valencianes, se n'han adjudicat un total de 24.950, 
per la qual cosa queden vacants 528 places. 

Del total de places adjudicades, el 62,46% (14.585) corresponen als qui 
les havien sol·licitat com a primera opció, mentre que el 16,65% (4.153) 
les havien marcat com a segona opció i el 8,47% (1.863), com a tercera. 

Les titulacions més sol·licitades han sigut Medicina, amb 3.576 
sol·licituds, seguida del Grau d'Infermeria (2.046), el grau de Mestre 
d'Educació Primària (1.693), Psicologia (1.551), Administració i Direcció 
d'Empreses (1.355) i Mestre en Educació Infantil (1.316). 

Les titulacions amb més vacants són el Grau en Estudis Àrabs i Islàmics 
de la Universitat d'Alacant (un 62% de les places oferides); el grau en 
Humanitats: Estudis Interculturals de l'UJI (un 44%) i el Grau en 
Relacions Laborals i Recursos Humans de la Universitat d'Alacant (un 
42%). 

 


