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Amb l’objectiu d’afavorir la formació continuada dels nostres associats, la Societat
Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica ofereix un curs formatiu
bianual en format online.
Aquest curs serà gratuït pels socis de la Societat i tindrà un cost de 50€ anuals pels
que no ho siguin.
El curs formatiu serà paral·lel a les sessions mensuals de la SCMIMC i inclourà 8 unitats
temàtiques per any, essent, el programa complet, 16 unitats temàtiques (és a dir, dos
anys consecutius).
Els alumnes inscrits podran accedir (mitjançant una clau i contrasenya personals) a un
aplicatiu online a través del qual tindran accés al material didàctic i a les avaluacions.
Cada unitat temàtica estarà a càrrec d’una parella de docents (generalment un clínic i
un microbiòleg) amb l’objectiu d’abastar tots els aspectes. El material didàctic de cada
unitat temàtica consistirà en una presentació en format pdf a la que es podrà accedir
des del comentat aplicatiu. Els docents també aportaran, per cada unitat, un llistat
amb la bibliografia recomanada1.
Durant el mes en que es desenvolupa cada unitat temàtica es podran fer preguntes via
correu electrònic als docents i amb la finalitat d’aclarir dubtes que puguin sorgir de la
lectura de la presentació i/o de la bibliografia.
Durant l’última setmana de cada mes els alumnes tindran accés a una avaluació final
de la Unitat temàtica que constarà de 10 preguntes. Aquells que no aprovin l’avaluació
amb un mínim del 80% de les preguntes encertades tindran fins a 3 possibilitats de
recuperació.
Al final de cada any lectiu es durà a terme una única sessió presencial intensiva en
format “Taller de casos pràctics” que inclourà les 8 unitats desenvolupades aquell any.
Als alumnes del curs que aprovin les avaluacions de cada unitat temàtica i assisteixin a
un mínim del de 3 de les 8 sessions científiques de la SCMIMC (que es realitzen el 3
dijous de mes), se’ls atorgarà un certificat anual i un al finalitzar el curs (aquelles
persones que resideixin fora de Catalunya podran assistir-hi per via telemàtica
mitjançant videoconferència). Entre els alumnes que compleixin els requisits
d’assistència, aquells amb les 6 millors qualificacions de cada any seran premiats amb
una beca d’assistència a les Jornades de la SCMIMC de l’any corresponent i un diploma
de reconeixement que s’entregarà a les mateixes Jornades.

Per raons de propietat intel·lectual només es podran donar les cites de la bibliografia
suggerida.

