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Aquestes han estat les notes més
altes de la selectivitat 2019

Els dies 12, 13 i 14 de juny un total de 33.944 estudiants es van presentar a les proves d'accés a
la universitat (PAU). D'aquests, 29.243 es van examinar de la fase general i 4.701 només de la
fase específica. La nota mitjana global de les PAU (fase general) ha estat de 6,617.

Pel que fa a les notes més altes, la millor puntuació l'ha obtinguda un alumne de l'Institut Antoni
Torroja, de Cervera, amb un 9,9 a la fase general. Amb un 9,8 hi ha quatre alumnes:

? un alumne examinat a la Universitat de Barcelona, de l'Escola Joan Pelegrí;
? una alumna de la Universitat de Girona, de l'Institut Jaume Vicens Vives;
? i dos alumnes examinats a la Universitat de Lleida: un de Cervera, de l'Institut Antoni Torroja, i
un altre de Sort, estudiant a l'Escola Episcopaliana Mare de Déu de la Acadèmia.

Pel que fa a les qualificacions, les notes mitjanes de matèries comunes, incloses en la fase
general, han estat:
- Mitjana Alumnes aptes
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- Llengua catalana i literatura 6,85 28.039
- Llengua castellana i literatura 6,89 28.213
- Anglès 6,43 27.738
- Francès 7,75 321
- Alemany 7,84 113
- Italià 7,27 35
- Història 6,59 28.211

I les notes mitjanes de matèries de modalitat han estat:
- Anàlisi musical 6,33 169
- Biologia 6,69 8.221
- Ciències de la terra i medi ambient 5,99 1.231
- Cultura audiovisual 7,24 1.705
- Dibuix artístic 7,45 710
- Dibuix tècnic 6,23 1.557
- Disseny 6,49 929
- Economia de l'empresa 7,05 6.876
- Electrotècnia 4,85 627
- Física 6,41 6.274
- Fonaments de les arts 6,76 2.025
- Geografia 6,30 4.220
- Grec 7,30 575
- Història de l'art 6,33 1.771
- - Història de la filosofia 6,55 1.570
- Literatura castellana 6,54 1.407
- Literatura catalana 6,49 1.799
- Llatí 6,01 3.500
- Matemàtiques 6,00 13.480
https://adolescents.naciodigital.cat/noticia/41868/aquestes/estat/notes/mes/altes/selectivitat/2019
Pàgina 2 de 3

- Matemàtiques aplicades CC.SS. 6,50 13.455
- Química 5,97 6.973
- Tecnologia industrial 5,95 1.457

La nota mitjana d'accés de l'alumnat que ha finalitzat el batxillerat l'any 2019 és de 7,111.
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