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Us recordeu dels estudiants amb
millors notes a la selectivitat dels
últims anys?

Ahir es van publicar les millors notes de la selectivitat 2020
(https://www.adolescents.cat/noticia/45492/cinc/estudiants/empaten/amb/nota/alta/selectivi
tat/catalunya) . Cinc alumnes van empatar amb un 9,9 en la nota més alta de les PAU. Avui
hem volgut fer un recull dels estudiants amb les puntuacions més altes dels últims anys.
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Pablo Peláez, millor nota a la selectivitat 2015. Foto: ACN

L'any 2015, la millor nota la va obtenir Pablo Peláez, un noi de Barcelona que va treure un
9'85. Les notes més altes de Girona i Tarragona van ser un 9'7 i a Lleida, un 9'55. De tots
els alumnes que s'hi van presentar, van aprovar el 97% amb una mitjana de 6'69.
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Patrícia Torres, millor nota a la selectivitat 2016. Foto: Jonathan Oca

L'any 2016, Patrícia Torres, una noia de Tarragona, va aconseguir la puntuació més alta de
Catalunya, un 9'8. El segon millor resultat el van obtenir un estudiant de Girona i cinc de
Barcelona, un 9,7. Aquell any el 97% dels estudiants van aprovar la selectivitat, la mitjana va ser
d'un 6'64.
L'any 2017, quatre noies de Barcelona, Manresa i Girona van empatar en la millor nota de
la selectivitat amb un 9'8. La millor nota a Tarragona va ser un 9'75 i a Lleida, un 9'5. Aquell any
van aprovar el 95% de les persones que es van examinar amb una mitjana de 6'37.
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Ivet Cano, una de les notes més altes de la selectivitat 2017. Foto: Adolescents.cat

L'any 2018, dues noies, una de Tarragona i l'altra de Barcelona
(https://www.adolescents.cat/noticia/38451/hem/parlat/amb/noia/tret/millor/nota/sele/explicat/aixo/
video) (tot i que estudiava a Girona), van obtenir un 9'9 a les PAU. La millor nota a Lleida va
ser d'un 9'7 i a Girona, un 9'8. Aquell any es van presentar un total de 34.000 estudiants, el
96% van aprovar i la mitjana obtinguda a la selectivitat va ser d'un 6'6.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=u___DXWgaP4
Entrevista a la Rosa Milian, la noia de Barcelona que va treure una nota més alta a la selectivitat
el 2018.
L'any 2019,
(https://www.adolescents.cat/noticia/41870/aixi/son/dos/nois/amb/notes/mes/altes/selectivit
at/2019) dos alumnes de Cervera van obtenir les dues millors notes de la selectivitat.
(https://www.adolescents.cat/noticia/41870/aixi/son/dos/nois/amb/notes/mes/altes/selectivitat/201
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9) Un d'ells, l'Eduard Garrabou, va treure un 9'9, la nota més alta d'aquell any, i l'altre,
l'Arnau Noguera, un 9'8. L'any passat es van presentar gairebé 34.000 alumnes i la mitjana va
ser d'un 6'61 en la fase general.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=d34m-4Fx1gA
Entrevista a Eduard Garrabou i Arnau Noguera, dos alumnes amb les millors notes de la
selectivitat el 2019.
Esperem que aconseguiu entrar on voleu!

https://www.adolescents.cat/noticia/45457/us/recordeu/dels/estudiants/amb/millors/notes/selectivitat/dels/ultims/anys
Pàgina 5 de 5

