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Consulta aquí les notes de tall de
totes les carreres universitàries
El doble grau de Física i Matemàtiques de la UAB, amb un 13,418, torna a ser el
grau amb la nota de tall més alta

Estudiants universitaris | Europa Press

El doble grau de Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) torna a ser la
carrera amb la nota de tall més alta. Per entrar-hi, els estudiants necessiten com a mínim un
13,418, una dècima més que l'any passat. El mateix grau a la Universitat de Barcelona (UB) és
la segona carrera amb més nota, amb un 13,340.
A continuació, pots consultar, carrera per carrera i universitat per universitat, totes les
notes de tall de la primera assignació.
Notes de tall de totes les carreres universitàries
(https://www.scribd.com/document/416677696/Notes-de-tall-de-totes-les-carreresuniversitaries#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd

Filosofia, Política i Economia, el grau conjunt de la UAB i la UPF passa a ser la tercera carrera
amb la nota més alta (l'any passat va ser la cinquena) amb un12,888, i la segueixen
Matemàtiques a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb un 12.854, i Enginyeria Física
també a la UPC, amb un 12,770. Pel curs vinent, 47.559 estudiants s'han preinscrit a universitats
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públiques catalanes, 603 més que l'any passat. El 88,40% tenen plaça a la universitat pública i
un 68,2% han entrat en primera opció.
Medicina al campus de l'Hospital Clínic de la UB surt enguany del rànquing de les cinc carreres
amb més nota de tall, i es col·loca a la setena posició amb un 12,744, darrera del doble grau de
Bioquímica i Biologia Molecular i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili URV), que té un
12,768. Aquesta és la carrera amb més nota de tall i més places, 172.
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