Sabadell

8 Diari de Sabadell

El grau de Física+Matemàtiques
a la UAB, la nota de tall més alta

FLAIXOS
El PSC de Sabadell
porta 14 delegats al
congrés extraordinari
La representació de
Sabadell del PSC al
congrés extraordinari
que el partit celebra
aquest matí a La Farga de
l’Hospitalet estarà formada
per 14 persones. La
delegació estarà integrada
per Cristian Sánchez,
Ana María Carrasco, Joan
Carles Sánchez, Josep
Ayuso, Mercé Porras, Lluís
Monge, Marta Farrés,
Carles Bosch, Teresa
Esteban, Ramon Burgués,
Elisabeth Pineda, Sergio
Espinosa, Santi Horcas i
Pol Gibert. Aquest congrés
extraordinari ratificarà a
Miquel Iceta com a primer
secretari del PSC després
que el passat diumenge
fos elegit en el decurs de
les primàries. També haurà
ratificar la nova executiva.

Demà es farà una
visita guiada a la Torre
de l’Aigua
Les persones interessades
en saber com és la Torre
de l’aigua, un dels símbols
de la ciutat de Sabadell
tenen una oportunitat
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Per matricular-se a la carrera cal un 12,7 sobre 14
I.L.

demà, diumenge, a les
12 del migdia. A aquesta
hora es farà una visita
farà una visita guiada on
s’explicarà com i per què
es va construir aquesta
edifici. La visita ofereix,
entre d’altres, l’al·licient de
poder contemplar el magnífic
panorama de part de la
ciutat i del rodal que es veu
des de dalt. Les persones
interessades han de tenir
en compte que es tracta
d’un edifici amb barrerres
arquitectòniques. Per fer la
visita, que és gratuïta, no cal
inscripció prèvia. Només cal
estar a la porta d’accès a
l’hora indicada.

Les notes de tall corresponents a la primera assignació
de places per al curs 20142015 confirma l’alta demanda
dels graus de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB),
especialment a camps com
les ciències, les biociències i
les ciències de la salut.
Com els anys anteriors, el
Grau de Física + Grau de Matemàtiques de la UAB ha obtingut la nota de tall més alta del
sistema universitari català a la
primera assignació de places,
un 12,741 sobre 14. En total,
setze titulacions de la UAB han
assolit notes mínimes d’accés
per sobre dels deu punts.
A més de Física + Matemàtiques, han estat Medicina
UAB-UPF (12,356), Medicina
(12,152), Ciències Biomèdiques (11,934), Genètica
(11,624), Veterinària (11,234),
Biotecnologia (11,126), Física
+ Química (11,102), Bioquímica (11,070), Microbiologia
(10,848), Nanociència i Nanotecnologia (10,590), Publicitat i Relacions Públiques

LL.F.

Alumnes fent la selectivitat, el juny passat
(10,502), Biologia (10,374),
Biologia Ambiental (10,326),
Fisioteràpia (10,130) i Criminologia + Dret (10,104), un nou
doble grau que s’impartirà per
primer cop el curs 2014-2015.
Un any més, les notes de tall
confirmen l’excel·lent acceptació de l’oferta de dobles graus
de la UAB, així com l’empenta
de les titulacions de camps
com les ciències, les biocièn-

cies i les ciències de la salut.
La matriculació dels estudiants que han entrat a les carreres sol·licitades en primera
preferència començarà la setmana vinent. La UAB va organitzar la passada setmana xerrades de benvinguda per als
nous estudiants i ha posat a la
seva disposició un web sobre
matrícula així com un servei
d’atenció telefònica n

CASALS D’ESTIU

C.T. SABADELL

Prop de 700 infants i joves gaudeixen de l’estiu i l’esport a l’esplai del Club de Tennis Sabadell
Gaudir del temps lliure de l’estiu a la vegada que
es practiquen tota mena d’esports és l’oportunitat
que dóna el Club de Tennis Sabadell als prop de
700 infants i joves que participen a l’esplai 2014.
Amb la guia de monitors especialitzats en cadas-

cuna de les disciplines esportives, els participants
practiquen tennis, natació, futbol, pàdel o escalada,
entre altres. Al llarg del dia tampoc falten activitats
més tranquil·les com ara manualitats, parc infantil,
música o jocs de taula. Tot plegat en unes idònies

instal·lacions i en un ambient de gran família. Pel
club sabadellenc també és essencial que els joves
aprenguin valors relacionats amb l’esport com ara
la disciplina, el companyerisme o el respecte a les
normes establertes.

