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Enguany, la diferència entre la nota de l’expedient,
aquella que els estudiants aporten de l’ensenyament
secundari, i la de les PAU ha estat a les comarques
gironines la més petita de les obtingudes a Catalunya.
Aquesta dada representa un èxit del conjunt del teixit
educatiu gironí que fa que els joves entrin a la universi-
tat amb una formació sòlida. 
La responsabilitat operativa de l’organització de les
proves de la Universitat de Girona recau en el Servei de
Gestió Acadèmica. El procés selectiu ha mobilitzat un
gran nombre de professors i s’han examinat 2.252 estu-
diants, repartits en aules de diferents centres docents de
la UdG. 

Les PAU en xifres

Pel que fa als resultats de les proves a les comarques
gironines, dels 2.252 estudiants que es van presentar a
examen, 2.013 les van superar, xifra que representa el
89,39 %. La nota mitjana de les PAU va ser de 6,00 i la

mitjana de l’expedient, 7,00. En aquesta edició nou estu-
diants han obtingut una nota superior al 9 en la prova.

Per matèries, en les proves d’aquest any destaca l’alta
nota mitjana (6,13) que obtenen els estudiants gironins
en llengua castellana i literatura, una assignatura en què
els resultats són superiors als obtinguts en llengua cata-
lana i literatura, que es queda en un 5,9. La de física,
amb un 4,89, és la nota més baixa de totes.  

Les notes de tall

Un cop superades les proves d’accés, els estudiants que
volen accedir a la universitat formalitzen la seva prein-
scripció. La Universitat de Girona ha rebut un total de
2.817 sol·licituds en la primera preferència, l’estudi que
l’estudiant tria en primer lloc, per sobre de tots els altres.
Aquesta dada, prou significativa, representa un incre-
ment del 2,5 % respecte de l’any precedent. 

La Selectivitat com a mecanisme
integrat a la UdG ///////////////////////
Les proves de Selectivitat són organitzades cada curs per les universitats per tal de disposar d’un barem,
formulat amb criteris objectius, que reguli l’accés al sistema universitari a través d’una prova externa
amb la col·laboració dels centres de secundària.
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Les campanyes d’excavació, dutes a terme de manera regular
tots els estius dels darrers deu anys, han estat possibles gràcies
al conveni de col·laboració que en el seu dia van signar
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i la Universitat de Girona.
Una col·laboració que, com afirma l’alcalde, Narcís Casassa, ha
fet que la troballa assolís “uns nivells de reconeixement cien-
tífic que d’altra manera no s’haurien donat”. Els treballs es van
iniciar el 1996 en el que es creia que eren les restes d’una turris
speculatoria descrita el 1932 per Francesc Riuró. El temps i el
treball han portat al descobriment d’una de les fortificacions
tardoromanes situades fora de l’àmbit urbà més estudiades
arqueològicament d’Europa, pel que fa al seu estudi i conser-
vació. Josep Burch, un dels arqueòlegs que han participat en
el projecte de recerca arqueològica del jaciment, explica:
“Aquest era un lloc excel·lent perquè es trobava en una cruï-
lla de camins, poblat des de la prehistòria remota, i això fa que
en un espai petit hi hagi una gran quantitat de jaciments. Tot
plegat li proporciona unes característiques que el fan únic.”
Entre les restes del castellum s’hi han trobat nombrosos objec-
tes metàl·lics, peces d’armes que per algun motiu desconegut
van ser abandonats. Llances, ganivets, sivelles i fermalls de
cinturó es presenten com un tresor, la joia més valuosa del qual
és una gerra litúrgica de bronze que ha estat trobada intac-
ta. La peça presenta, gravat, el nom dels seus donants, Sinde
i Ares, uns noms que coneixem però per als quals mai no
tindrem un rostre. La gran quantitat de peces metàl·liques
ha fet pensar als investigadors de la UdG que la fortalesa va
poder funcionar com a dipòsit o magatzem d’armes per abas-
tir un petit exèrcit mòbil que tenia com a missió la protecció
de Gerunda i de la Via Augusta i la intenció de deturar o retar-
dar qualsevol atac que vingués del nord.

Els que hi aniran avui trobaran les restes d’un castell tardoro-
mà que, mentre va prestar servei, devia constituir una fita desta-
cada del paisatge. Podran també aprofitar-se d’unes explica-
cions complementàries del lloc, la qual cosa els ha de fer
comprendre millor com es relacionava amb la història general
de la seva època. L’Ajuntament de Sant Julià treballa en la
confecció de recursos educatius per a escolars. El jaciment és
també recomanable per al turisme familiar, un lloc on no es
pot menystenir el ric patrimoni natural que l’envolta. Els visi-
tants podran passejar entre les pedres d’un edifici del segle IV
que va ser reformat a la primera meitat del segle VI i que va
ser abandonat cap al segle VIII, moment a partir del qual aparei-
xerà en la documentació com a castellum fractum.

El jaciment de Sant Julià de Ramis escenifica l’essència de l’ar-
queologia. El que semblava que era només una turris va acabar
revelant un important castellum. Ho confirma Josep Burch: “Si
sempre coincidís el que esperem amb el que trobem potser no
caldria excavar. La veritat és que va ser una gran sorpresa trobar
aquest castellum. No ens ho esperàvem.”

El jaciment de Sant Julià de
Ramis escenifica l’essència de
l’arqueologia. El que semblava
que era només una turris va
acabar revelant un important
castellum.
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La quarta millor biblioteca 
universitària ///////////////////

El 29 de juny passat un acte protocol·lari va marcar un punt
d’inflexió en el procés per dotar la UdG d’un servei de biblio-
teques de la màxima qualitat: va ser la inauguració de la sego-
na fase de la biblioteca de Montilivi. La posada en marxa
d’aquest edifici dibuixa alhora el final d’un trajecte i el moment
a partir del qual altres prioritats marcaran el camí que cal seguir.
La idea de dotar ambdós campus d’edificis per a biblioteques
ja s’ha aconseguit. A partir d’ara, el model que des de la direc-
ció proposa Maria Antònia Boix promou la integració de les
tecnologies de la informació i la comunicació com a forma de
transmissió del coneixement i com a peça clau per aconseguir
la transformació del model pedagògic.

Amb la posada en marxa de la segona fase de la biblioteca de Montilivi, la Universitat de Girona (UdG)
completa un cicle que es va iniciar quinze anys enrere i que ha estat un repte constant en l’agenda dels
successius equips de govern: definir quin havia de ser el millor model de biblioteca per a la universitat i
per al seu territori i, alhora, donar un servei de valor afegit a les persones. La Biblioteca de la UdG és
avui la quarta entre les millors biblioteques universitàries espanyoles, i en la inauguració d’aquest nou
equipament la Dra. Anna Maria Geli, rectora de la UdG, va manifestar que “millorarem posicions i, per
què no pensar a ser els primers?”.

Inauguració de la segona fase de la biblioteca de Montilivi
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Per estudis, la Facultat d’Educació i Psicologia ha tingut
124 sol·licituds més que el 2006; Ciències Econòmiques i
Empresarials ha vist augmentar la demanda i ha passat de
327 el 2006 a 336 aquest 2007. També presenten xifres
ascendents Dret, Infermeria i els centres adscrits. La
demanda a Turisme es manté per sobre de l’oferta, i els
estudis tècnics i d’humanitats experimenten decrements,
tot i que en proporcions molt petites que no arriben al 10
% d’oscil·lació. L’evolució en els darrers anys, en els quals
els moviments amunt o avall en el nombre d’estudiants és
molt baix, demostra que la Universitat de Girona ha arrib-
at a una certa dimensió ideal en funció de la demanda
real que es copsa cada curs. 

Les especialitats amb la demanda més elevada correspo-
nen als estudis de Mestre en Educació Infantil (299 sol·lic-
ituds per a 80 places ofertes), Ciències Empresarials (242
sol·licituds per a 210 places), Mestre d’Educació Primària
(155 sol·licituds per a 45 places), Mestre d’Educació Física
(127 sol·licituds per a 47 places) i Psicologia (108 sol·lici-
tuds per a 80 places). Cal recordar que les anomenades
notes de tall són fruit de l’equilibri entre l’oferta i la
demanda. Es corresponen, doncs, amb la nota d’aquell
estudiant que ocupa la darrera plaça disponible. Aquesta
és una qualificació estrictament objectiva que no depèn
de cap decisió política o apriorística i que no prejutja l’ín-
dex de qualitat dels estudis o el nivell dels centres. En
carreres amb nota de tall baixa es pot donar el cas, i de
fet es dóna, que es potencia un ensenyament de qualitat
afavorit per una relació més propera amb el professorat
i millors possibilitats d’inserció laboral en finalitzar els
estudis.

A les comarques gironines, dels
2.252 estudiants que es van
presentar a examen, 2.013 les
van superar.

 


