L'Escola Mestral, segona millor mitjana de Catalunya en
els resultats de la Selectivitat
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L'escola Mestral ha obtingut la segona millor nota mitjana de Catalunya en els resultats de la Selectivitat
d'aquest any. La dada la va comunicar al centre el Consell Universitari de Catalunya la setmana passada.
És una dada interna, és a dir, que el Consell informa escoles i instituts de la posició en què se situen d'un total
de més de 700 centres de Catalunya que han presentat alumnes a les proves d’accés a la Universitat.
La directora de l'escola Mestral, Carme Duran, ha explicat a Fetasantfeliu que des del centre estan molt
contents, sobretot tenint en compte que "la dada és significativa perquè la mitjana és a partir de la totalitat dels
alumnes", que el curs passat van ser 29. Segons Carme Duran, "els alumnes treuen aquests resultats com a
conseqüència del projecte de l'escola, no perquè se'ls prepari d'una manera especial", motiu pel qual també
estan molt satisfets.
En concret, la mitjana a la Selectivat de tot l'alumnat de l'escola Mestral va ser el curs passat d'un 7,65. Duran
també remarca que la Mestral és el primer centre concertat que ha obtingut la nota més alta perquè el que està
en primera posició "és un centre privat", tot i que no ha concretat quin és.
El Consell Universitari de Catalunya va començar a comunicar a cada centre de manera interna aquestes
mitjanes fa quatre anys. En el cas de l'Escola Mestral els bons resultats no han estat només en l'últim curs, sinó
que els anteriors cursos havia estat en cinquena i sisena posició de tota la mitjana catalana. Per això, Duran
subratlla que "no és tan aquest segon lloc d'aquest curs, sinó que per tercer any consecutiu formem part de l'1%
dels centres amb millors resultats".
L'Escola Mestral és un dels centres concertats de Sant Feliu, compta amb una sola línia de P3 fins a Batxillerat.
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