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Característiques generals de la convocatòria 

MIR 2014/2015: 

Aquest any s'han convocat 6079 places per a la formació d'especialitat mèdica. Per 

cobrir aquestes places, han hagut 12.202 sol·licituds i finalment s'han presentat a 

l'examen 10.801 metges. D'aquests, prop del 25% no es presentaven per primera 

vegada. 

Aquest any, el punt de tall mínim de la nota de l'examen (el 35% del promig de les 

10 millors notes) ha estat de 66.3 punts i ha deixat fora de la possibilitat de poder 

accedir a la tria de places a 2.247 metges, un 20.8% dels examinats. Al final 8554 

metges han optat a les 6079 places. D'aquestes 62 han quedat bacants (55 de 

medicina de la educació física, 6 de Hidrologia i 1 de Medicina Nuclear).  

Amb les primeres 4000 assignacions es van esgotar 19 especialitats. 

A la taula 1 es descriuen les especialitats que es van esgotar primer (en verd), amb 

el número amb el que es va donar la darrera plaça i les especialitats que es van 

començar a triar més tard (en vermell) amb el primer número que es van assignar. 

 

 

 



 

Taula 1. Llistat de les 6 especialitats que es van esgotar primer (en verd) en 

l'assignació de places del MIR 2014-15, amb el número amb el que es va donar la 

darrera plaça i de les 6 especialitats que es van començar a triar més tard (en 

vermell), amb el número que es va donar la primera. 

 Places Primera Darrera 

Places preferides    

Dermatologia 79  896 

Cirurgia Plàstica 37  1047 

Cardiologia 153  2058 

Neurocirurgia 34  2633 

Cirurgia pediàtrica 21  2702 

Places menys sol·licitades    

Bioquímica clínica  6191  

Medicina Educació Física  4607  

Medicina del treball  3519  

Hidrologia  3482  

Medicina Legal i Forense  3349  

 

En general el 65.9% dels metges que es van presentar eren dones. Entre les 10 

primeres places adjudicades, trobem 9 homes i 1 dona (10%). Entre les 25 

primeres places adjudicades, trobem 4 dones (16%). De les 50 primeres places 

adjudicades un total de 16 (32%) es van adjudicar a dones.  

Dins dels 500 primers aspirants el 53,1% són dones. 



 

Per comunitats, dintre de les 1000 primeres assignacions, es van esgotar el 28.7% 

de les places de Madrid, el 22% de les places de Catalunya, el 21% de les places de 

Navarra, el  14% de les places de València i el 10 % de les places d'Andalusia. 

Per províncies, dintre de les 1000 primeres assignacions Barcelona esgota el 

25.3% de les seves places, Tarragona el 3.7%, Lleida el 5.4% i Girona el 3.5%. 

Dintre de les 4000 primeres assignacions Barcelona esgota el 68.5% de les seves 

places, Tarragona el 41%, Lleida el 59% i Girona el 53.6%. 



 

Resultats dels alumnes graduats a la UdG 

Dels 74 alumnes de la Facultat de Medicina de la UdG, 65 (un 88%) s'han 

presentat al MIR, 7 no s'han presentat i desconeixem si s'han presentat en 2 

casos. Un aspecte molt important és que òbviament, tots els alumnes de la UdG que 

s'han presentat, ho feien per primera vegada, quan en el global de l'examen 

(segons el Segundo Informe Descriptivo  Encuesta MIR-R1 del MSSSI) un 25% ja 

s'han presentat en convocatòries anteriors.  

Gràfic 1. Distribució dels graduats de Medicina de la Universitat de Girona en 

relació al l'examen MIR.  

 

 

 

 



 

Gràfic 2. Distribució dels graduats de Medicina de la Universitat de Girona en 

relació al l'examen MIR. Homes 
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Gràfic 3. Distribució dels graduats de Medicina de la Universitat de Girona en 

relació al l'examen MIR. Dones 

 



 

Dels alumnes que sabem que s'han presentat, el 100% ha superat la nota de 

tall, per tant el 100% ha aprovat l'examen (en front d'un 80% global al MIR). 

Dels que han aprovat, un 84.6% han obtingut una plaça d'especialista. El 15.4% 

restant, tot i que podien optar a plaça, no l'han acceptat. La millor posició ha estat 

la 78 i la més baixa la 7588. 

Entre els 100 primers alumnes s'ha situat una estudiant de la UdG. Entre els 1000 

primers s'han situat 8 estudiants i entre els 4000 primers, 45 estudiants.  

De les 5 especialitats més sol·licitades (324 places en total) els estudiants de la 

UdG s'han assignat 4 places (Un 1,2%, quan els alumes de la UdG són un 0.6% dels 

presentats). 

El 86.2 % dels graduats de la UdG que s'han presentat al MIR, s'han situat per 

sobre de la mediana dels resultats de tots els graduats presentats. 

Al Gràfic 4 es pot veure les freqüències acumulades del nombre d'alumnes que 

esperaríem trobar en les diferents posicions, en funció de la quantitat de graduats 

de la UdG en la comparació amb els que realment s'han assolit. En les diferents 

agrupacions de millors resultats es situen aproximadament el doble de 

graduats de la UdG que els esperats. 

Al Gràfic 5 es pot veure la distribució de freqüències del nombre d'alumnes 

esperats i observats en funció de les posicions 

El 67.2% dels estudiants de Girona han optat per una plaça a Catalunya. 

 

 



 

Gràfic 4. Comparació de freqüències acumulades del nombre d'alumnes esperats i 

observats en funció de les posicions 

 

Gràfic 5. Distribució de freqüències del nombre d'alumnes esperats i observats en 

funció de les posicions 



 

La UdG en comparació amb altres universitats 

Per fer una comparació entre universitats, es calcula el percentatge d'estudiants 

que cada universitat col·loca en les posicions superiors al percentil 73 (grup fort), 

quants estudiants col·loca entre el percentil 73 i 27 (grup mig) i quants per sota del 

percentil 27 (grup feble). En aquesta convocatòria, on s'han examinat 10801 

metges, el percentil 73 seria el número 2928 (grup fort del 1 al 2928), el percentil 

feble seria el número 7885 (grup mig del 2929 al 7884 i grup feble del 7885 al 

10801).  Donat que encara no es disposa d'aquets resultats per a l'actual 

convocatòria per les altres universitats i només disposem dels resultats de la UdG, 

en les gràfiques 6 i 7 es compara els resultats de l'anterior convocatòria de la resta 

d'universitats amb els resultats de la UdG d'aquest any, amb les limitacions que 

això comporta. 

La UdG ha situat el 42% dels estudiants en el grup fort, el 58% en el grup mig 

i cap en el grup feble. Es situaria entre les 10 millors universitats en una 

simulació amb dades del l'any 2013. Això es repetiria amb les dades de resultats 

de la convocatòria de 2012. La dada més rellevant és que cap alumne dels 65 

que s'han presentat s'ha situat en el grup feble. En aquest sentit la UdG es 

comporta com la millor Universitat en les comparacions tant amb dades de 

2013 com amb dades de 2012.  

Cal insistir que una part important de les millors posicions, les ocupen el 25% 

d'alumnes que no es presenten per primera vegada a l'examen i això implica que si 

es comparés només amb els examinats per primera vegada, el percentatge 

d'alumnes en el grup fort milloraria considerablement per la UdG. 



 

 

Gràfic 6. Comparació Universitats tenint en compte els resultats de la convocatòria 

2013 

 



 

Gràfic 7. Comparació Universitats tenint en compte els resultats de la convocatòria 

2012 



 

Els estudiants de la UdG i les places de Girona 

 

Els estudiants de la UdG ha triat Girona en 9 ocasions. A Girona s'han ofert  57 

places en total. Això vol dir que un 15.8% de les places Gironines les han ocupats 

estudiants de la UdG. Si tenim en compte que els estudiants Gironins han ocupat 

només un 1.1% (65 de 6017 assignades) del total de places del MIR, es pot veure 

clarament la preferència pels centres de Girona. 

A més, si tenim en compte que en 8 casos l'especialitat triada no s'ofereix a Girona i 

en 13 casos la especialitat triada ja no estava disponible a Girona en el moment de 

la tria, podem dir que dels  36 alumnes de Girona que podien triar plaça a Girona 9 

ho han fet (un de cada quatre). La millor plaça de les assignacions fetes a Girona, 

l'ha obtingut una estudiant de la UdG amb la plaça 661. El 55% dels estudiants de 

la UdG amb plaça a Girona s'ha situat entre els 4000 primers llocs. 

 



 

Característiques i condicionants de l'informe 

Aquest informe s'ha realitzat amb dades que encara no són oficials i per això 

encara susceptibles de canvis. Les fonts d'informació han estat els llistats de la web 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la informació 

proporcionada pels mateixos alumnes i informes del Servicio de Gestión de la 

Formación Sanitaria Especializada. 

Per altra banda, no coneixem les dades d'una part dels estudiants, la qual cosa 

podria fer modificar els resultats finals.  

Per últim, el fet de no poder conèixer els resultats dels graduats que es presenten 

per primera vegada a l'examen (que és el 100% en el cas dels nostres alumnes) 

també influeix de manera considerable en els anàlisi comparatius. 

Per tot això, aquest informe te un caràcter provisional.  

 

 

 

 

 

 

 

 


