3r Curs intensiu de medicina familiar i comunitària per a metges
d’Atenció Primària
2n Curs APOS EXTREM
Objectius i mètode
Curs intensiu de medicina familiar i comunitària, dirigit a opositors metges
de la fase de concurs-oposició de l’especialitat –torn lliure– per l’Institut Català de
la Salut.
Reforç intensiu docent del temari oficial amb classes del 70 % del temari i 4
exàmens presencials i originals diaris (simulacres) amb resultats automatitzats el
mateix dia (amb
notes parcials i totals, i rànquing personal i de grup).
Material d’estudi estructurat i resumit.
Consultoria on-line durant tot el curs.
Coordinació: CAMFiC.
RESULTATS APOS, edicions anteriors (% alumnes amb proves oficials
superades)
APOS 2005: Curs presencial = 53,65% / Curs distància = 29,6%
APOS 2007: Curs presencial = 69% / Curs distància = 45,4% / Curs extrem =
67,24%
Nota mitjana dels alumnes APOS a les proves oficials = 5,995.
Lloc:

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, passeig de la Bonanova 47

Durada:
4 dies. 4 dissabtes , en horari de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00.
Dates:
18 setembre, 2, 16 i 30 octubre de 2010
Nombre de matrícules limitades a 300 alumnes.
Preu, inscripcions:
Les inscripcions començaran el 7 de gener de 2010.
Preu..................................................... 850€
Socis CAMFIC....................................... 700€
Exalumnes cursos anteriors............ .... 550€
Exalumnes 2010.............................. ... 450€

Simulacres a enviar:
10 simulacres i les respostes comentades de cada simulacre, corresponents a la
modalitat de APOS presencial, així com els aclariments dels apunts i dels
simulacres. TOT per mail.
Per fer l’ autocorrecció dels simulacres els criteris de puntuació són els
següents;
o
o
o
o

Cada resposta correcta suma 1 punt.
Cada resposta incorrecta descompta 0.25.
Les respostes no marcades no puntuen.
La nota final s’obté dividint el total entre 12 .
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