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El Govern distingeix els 128 estudiants que van obt enir un 
Excel·lent a les Proves d’Accés a la Universitat 20 12 
 
La nota d’aquests estudiants en la fase general de les proves ha estat igual o 
superior a 9  
 
 
Dimecres, 25 de juliol de 2012 

El Govern de la Generalitat ha distingit aquesta tarda els 128 estudiants que han 
obtingut una qualificació d'Excel·lent en les proves d'accés a la universitat (PAU) que 
van tenir lloc el passat mes de juny. La nota d’aquests estudiants en la fase general 
de les proves ha estat igual o superior a 9. 

Els 128 estudiants distingits han recollit el guardó en un acte que s’ha celebrat a 
l’Auditori de Barcelona. La Generalitat va crear aquests guardons, el 2001, amb la 
finalitat de premiar els alumnes que havien obtingut millors resultats en les PAU. Els 
12 estudiants amb les 10 millors notes (hi ha alumnes que comparteixen la mateixa 
nota) han rebut, a més d’una menció especial, un val de 300 euros en material 
educatiu. 
 
Perfil dels guardonats 
 
Pel que fa als estudiants, 66 dels 128 guardonats procedeixen de centres públics, i 
62 de centres privats. Dels 128, 75 són noies i 53 són nois. I pel que fa a la seva 
procedència, la majoria d’estudiants pertanyen a la ciutat de Barcelona o les 
comarques de la seva demarcació. Els dotze millors resultats corresponen a 6 nois i 
6 noies, 6 dels quals pertanyen a centres públics i 6 a centres privats. 
 
Distribució territorial dels distingits i distingides: 

 

 

 

 

 

 Barcelona 

ciutat 

Barcelona 

comarques 

Girona Lleida Tarragona 

Alumnes 38 49 17 10 14 

Percentatge 29,69% 38,29% 13,28% 7,81% 10,93% 
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 La distribució per comarques és la següent:  

Alt Empordà  1  Gironès  9 

Alt Penedès  5 Maresme  4 

Alt Urgell  1 Montsià  1 

Anoia  2 Osona  3 

Bages  3 Pla de l’Estany  2 

Baix Camp  4 Pla d’Urgell  1 

Baix Ebre  1 Ribera d’Ebre  1 

Baix Empordà  1 Ripollès  1 

Baix Llobregat  6 Segrià  7 

Baix Penedès  2 Selva  2 

Barcelonès  38 Tarragonès  5 

Cerdanya  1 Vallès Occidental  12 

Garraf  8 Vallès Oriental  6 

Garrotxa  1 TOTAL 128 

 


