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Quatre dels estudiants amb millor nota de les PAU es
formaran al CFIS

L’estudiant Carles Domingo, que va obtenir el primer 10 a la fase
general de les proves d’accés a la universitat (PAU) a Catalunya,
estudiarà una doble titulació al CFIS de la UPC. Altres dos estudiants
amb la nota màxima d’admissió a la Universitat, un 14, han superat les
proves per estudiar al CFIS, el centre d’excel·lència acadèmica de la UPC
que forma estudiants amb altes capacitats. A més, l’alumne amb la
tercera millor nota a la selectivitat a Catalunya ha escollit també
estudiar al Centre.

03/07/2014
Guillermo Bescòs i Oriol Rubies han obtingut un 14, la nota màxima d’accés a la universitat, en
què es contempla tant les notes de batxillerat com les de les PAU (tant la fase general, obligatòria,
com una específica de caràcter voluntari). Aquests dos alumnes excel·lents han superat, a més,
l’examen d’accés al Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS), que ofereix l’itinerari
de dobles titulacions a la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). 

D’una banda, Guillermo Bescòs, que ha estudiat al Liceu Francès de Barcelona, va realitzar la fase
general amb el sistema francès i la fase específica a la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED). L’estudiant iniciarà el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, que
completarà amb una altra titulació.

Oriol Rubies és una altra de les 40 persones admeses per estudiar el proper curs al CFIS i que ha
destacat a les proves d’admissió a la universitat: es va examinar de la fase general amb el sistema
alemany i la fase específica a través de la UNED i ha obtingut la nota màxima en ambdues parts.
Rubies, a més, ha superat la prova del CFIS i estudiarà el grau en Enginyeria Física i el grau en
Tecnologies Aeroespacials.

Share
Share
Share

http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/saladepremsa
http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/cuatro-de-los-estudiantes-con-mejor-nota-de-las-pau-se-formaran-en-el-cfis?set_language=es
http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/quatre-dels-estudiants-amb-millor-nota-de-les-pau-es-formaran-al-cfis-de-la-upc?set_language=en
http://www.upc.edu/saladepremsa/mapa
http://www.upc.edu/saladepremsa/qui-som
http://www.upc.edu/saladepremsa/que-fem
http://www.upc.edu/saladepremsa/actualitat-upc/RSS/?set_language=None
http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.cfis.upc.edu/catala/index.php


10/7/2014 Quatre dels estudiants amb millor nota de les PAU es formaran al CFIS — Sala de Premsa - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/quatre-dels-estudiants-amb-millor-nota-de-les-pau-es-formaran-al-cfis-de-la-upc?set_language=ca 2/3

La prova del CFIS, basada en un exigent examen de continguts de matemàtiques i física, ha estat
superada també per altres dos alumnes de batxillerat que han destacat a la selectivitat. Per la seva
banda, Carles Domingo és el primer que ha obtingut un 10 a la fase general de les proves d’accés a
la universitat (PAU) a Catalunya. Carles, de Vilanova i la Geltrú, ha escollit el programa de doble
titulació que combina el grau en Matemàtiques i el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials.

L’altre estudiant és José Andrés Ballester, que, amb un 9,7, té la tercera millor nota d’accés de tot
el sistema universitari català i la millor nota de la demarcació de Tarragona. Ballester que es va
formar i examinar a Girona, tot i que és veí d’Altafulla, estudiarà el grau en Ciències i Tecnologies
de Telecomunicació i el grau en Matemàtiques. Ambdós estudiants representen dos dels resultats
més elevats de la fase general de les proves d’admissió a la universitat a Catalunya i han escollit el
CFIS per formar-se.

L’oferta de formació interdisciplinària de la UPC
El Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) de la UPC és un centre d’excel·lència
creat per captar, seleccionar i tutoritzar els estudiants amb un expedient acadèmic destacat.
L’estudiantat, que va augmentant en nombre any rere any, cursa dues titulacions de grau en
paral·lel i pot escollir entre els graus en Matemàtiques, Enginyeria Física, Enginyeria Civil,
Tecnologies Industrials, Tecnologies de Telecomunicació, Enginyeria Informàtica i Tecnologies
Aeroespacials. 

Els estudis estan especialment dissenyats per acollir estudiants d’elevada capacitat i motivació,
provinents d’arreu de l’Estat espanyol, i compten amb un programa de beques propi obtingut a
partir del patrocini privat, com ara la Fundació la Caixa o la fundació privada Cellex. L’oferta de
formació del Centre inclou dos dels títols oficials que ofereix la UPC, i atorga, a més, un títol propi
de la Universitat que acredita els estudis.

El CFIS disposa d’un procés de selecció propi que garanteix la idoneïtat dels seus estudiants per fer
front amb garanties d’èxit a un pla d’estudis intens.

Notícia relacionada:
Es gradua la cinquena promoció del CFIS en el desè aniversari del centre (19/12/2013)
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El Consell de Govern es reunirà en sessió extraordinària el 16 de juliol El Consell de Govern de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es reunirà en sessió ... [llegir +]

 L'AQU presenta els resultats del 5è estudi d’inserció laboral dels graduats i
graduades de les universitats catalanes El sistema universitari català és un motor d’ocupabilitat
diferencial, segons es desprèn dels ... [llegir +]
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