Les tres millors notes han estat aconseguides per noies

Triplet femení en la selectivitat
Esther Vallès, amb un 9,10, ha estat la nota més alta de les PAU –proves d’accés la
universitat– entre l’alumnat matriculat als centres de secundària de Sant Joan Despí
L’Esther, la Judith i l’Eva han aconseguit les millors notes de la selectivitat
dels seus respectius centres, a Sant
Joan Despí. El triplet femení d’esforç
i talent. El 9,10 de l’Esther Vallès la

converteix en la millor de les millors,
una nota que ella no s’esperava, “he
fet exàmens més difícils durant el
batxillerat”. Millors notes a banda,
aquest ha estat un bon any per a la

Esther Vallès

9,10

resta d’alumnes dels instituts Jaume
Salvador i Pedrol, Francesc Ferrer i
Guàrdia i l’Ateneu, ja que ha aprovat
la pràctica totalitat, 47 dels 48 que s’hi
van presentar.

“Vaig trobar-la més fàcil del que pensava” comenta Vallès
quan li preguntes per la temuda selectivitat, tot afegint“però
sí que és cert que vaig estudiar més del que acostumo.
Sobretot el que vaig fer va ser planificar bé el temps”. I li ha
donat resultat, un 9,10 que no oblidarà i que tampoc esperava
“ també pensava que el millor seria el d’història de l’art i va
ser llengua castellana, amb un 10”. Esther, que ha estudiat a
l’institut Jaume Salvador i Pedrol, farà periodisme a la Universitat Pompeu i Fabra, “sempre m’ha agradat estar al dia i
escriure, així que fa tres anys vaig decidir que seria periodista”. A més de fer coses, com a qualsevol noi i noia de la seva
edat, “m’encanta llegir i escriure. També els infants, per això
faig de voluntària a l’Hospital de Sant Joan Déu”.

Eva Gil

7,60

Judith Bastida

7,50
“El treball es fa durant l’any, i clar, per això has de ser
constant i tenir força de voluntat, perquè no sempre
t’agrada” explica Eva Gil, de l’institut Francesc Ferrer
i Guàrdia. Tot i que la selectivitat li ha anat molt bé, va
quedar una mica decebuda amb el que pensava que havia
estat el seu millor examen, el de filosofia. No obstant
això, podrà estudiar el que vol, comerç i màrqueting
internacional, “vaig pensar en una carrera que s’adaptés
al que m’agrada: l’economia, els idiomes, el contacte
amb la gent...”.
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“Si t’organitzes bé és més assequible fer una bona
selectivitat. Jo, sobretot, vaig fer molts exàmens”.
Així explica Judith Bastida, de l’Ateneu Instructiu, la
seva experiència assenyalant que “és molt important
estar tranquil·la”. Bastida farà enginyeria telemàtica “més orientada a les aplicacions a la xarxa, un
extens camp de possibilitats”. Tot i que ha deixat la
hípica “una de les meves grans aficions”, a Bastida li
encanta l’esport “vaig molt sovint al gimnàs”.

