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CURSOS PREPARATORIS D'OPOSICIONS
TEMARI GENERAL: NORMATIVA SANITÀRIA I

INFORMÀTICA.

Cinquena edició i sisena edició

Estimats/ades amics/gues: us presentem una nova edició dels

cursos de temari general. Donat l'excel·lent acolliment que hem

obtingut en les anteriors edicions, us recomanem que, si esteu

interesats/des, efectueu la inscripció amb rapidesa perquè no hi ha

moltes places.

Els cursos estan dirigits exclusivament als afiliats, que haurien

d'estar al dia en el pagament de les seues quotes.

Es desenvoluparan en dues modalitats:

* 1.- CURSOS PRESENCIALS.

* 2.- CURSOS SEMIPRESENCIALS. 

* No hi haurà curs CURS CONNECTAT (ON-
LINE).



CURSOS PRESENCIALS

S'impartirà en  horari de vesprades, dimarts o dijous, en

sessions de tres hores de durada amb un total d'unes setze (16)

jornades lectives: una sessió setmanal durant quasi quatre mesos.

Les DATES D'INICI CURSOS CINQUENA EDICIÓ

Dimarts, 15 de gener de 2019

Dijous, 17 de gener de 2019

HORARI

16 h 30 m a 19 h 30 m.

Les DATES DE FINALITZACIÓ CURSOS CINQUENA EDICIÓ

7 de maig i 9 de maig

TERMINI D'INSCRIPCIÓ: 

S'inicia ja i es manté fins a completar el nombre màxim

d'inscripcions, que es realitzaran per rigorós ordre per data de

sol·licitud.

Les DATES D'INICI CURSOS SISENA EDICIÓ

Dimarts, 14 de maig de 2019

Dijous, 16 de maig de 2019

HORARI

16 h 30 m a 19 h 30 m.

Les DATES DE FINALITZACIÓ CURSOS CINQUENA EDICIÓ

22 d'octubre i 24 d'octubre



TERMINI D'INSCRIPCIÓ: 

S'inicia ja i es manté fins completar el nombre màxim d'inscripcions,

que es realitzaran per rigorós ordre per data de sol·licitud.

CARACTERÍSTIQUES DELS CURSOS PRESENCIALS

* Es tracta de classes teòric-pràctiques, amb l'objectiu de

reforçar els coneixements adquirits amb la realització de

múltiples exàmens pràctics, controlant el temps, i corregint

després els exercicis en les pròpies classes per a consolidar els

conceptes. En cada classe s'entregarà tot el material necessari,

tant teòric com pràctic.

* S'imparteix en grup reduït, de no més de 15 persones i un

mínim de 10 per a formalitzar el grup.

* El curs de legislació seria impartit per l'assessoria jurídica del

SIMAP, i el d'informàtica per llicenciats en aquesta disciplina.

PREU DELS CURSOS PRESENCIALS

* El preu del curs complet seria de 200 euros (50 euros

mensuals).  S'inclouen les classes de presència física i tot el

material necessari teòric i pràctic (preguntes tipus test de

respostes múltiples com les que contindran les proves de

selecció).



CURSOS SEMIPRESENCIALS: 

TEMARI PER A ESTUDI INDIVIDUAL I 4 CLASSES PRÀCTIQUES

Per a aquels/elles afiliats/ades que poden tindre dificultats per

a assistir, siga per problemes d'horari o per residir en altres

localitats des de les quals no és fàcil desplaçar-se a València, hem

desenvolupat una alternativa per a ampliar el nombre de persones

que puguen beneficiar-se de l'oferta. 

Aquesta opció pretén anar més enllà que un simple lliurament de

material d'estudi, permetent als participants tindre un control del

seu progrés amb la realització d'una pràctica presencial mensual (un

màxim de 4 en total). La durada de les classes pràctiques serà

d'unes 4 hores.

Les dates de les proves pràctiques de cada mes s'informaran amb

antelació suficient (s'intentarà que siga en el moment de la

inscripció) als quals s'incloguen en aquest format de cursos

semipresencials perquè puguen inscriure's, ja que el número màxim

per qüestions organitzatives i d'aforament serà aproximat de 20

persones.

Els cursos estarien dirigits exclusivament als afiliats, que han

d'estar al dia en el pagament de les seues quotes. 

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS SEMIPRESENCIAL

TEMARI I 4 CLASSES PRÀCTIQUES



* Inicialment es remetrà a l'alumne tot el material teòric que

s'inclou en el temari general en PDF. 

* Una vegada s'inscriga se li remetrà informació sobre les

dates de les proves pràctiques que es realitzaran perquè puga

seleccionar a inscriure's en aquelles que li acoblen millor.

Les proves pràctiques consistiran en la realització d'un examen

prova per a valorar els coneixements adquirits amb l'estudi

dels temes, i a continuació, aclarir els dubtes i assentar els

coneixements sobre les matèries contingudes en les proves

pràctiques realitzades

PREU DELS CURSOS SEMIPRESENCIALS

El preu del curs complet SEMIPRESENCIAL serà de 60 €, 

INSCRIPCIÓ CURSOS PRESENCIAL I SEMIPRESENCIAL

* Els que estiguen interessats/ades a apuntar-se a aquests

cursos han d'enviar un correu electrònic a

simap_administracion@simap.es

indicant que està interessat/da a rebre aquesta formació per

part del SIMAP-PAS i si s'opta per l'opció presencial o per la

semipresencial (temari i 4 classes pràctiques). 

* També especificar, en el cas dels cursos presencials, les

preferències de dia de la setmana, dimarts o dijous.

mailto:simap_administracion@simap.es


* És necessari aportar un número de telèfon i el correu

electrònic en el qual vulguen rebre la informació, perquè no hi

haja problemes de comunicació. 

* Si no s'és afiliat/da, indicar-ho doncs caldrà omplir la

sol·licitud d'afiliació, que us remetrà l'administració de SIMAP.

Per a qualsevol aclariment que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents
departaments de salut.

NO FA FALTA SER MOLTS PER A FER LES COSES BÉ, PERÒ QUANTS MÉS SIGUEM
MÉS COSES ACONSEGUIREM. 

UNEIX-TE A NOSALTRES
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