Formació en competències TIC – (en línia)
Continguts basats en el model d’acreditació ACTIC
Del 13 d’octubre de 2021 al 28 de gener de 2022
Conjunt de temaris, qüestionaris i activitats que us ajudaran a assimilar les
competències TIC que defineix el model d’acreditació ACTIC, que promou la
Generalitat de Catalunya, amb possibilitat d’optar a l’obtenció dels nivells bàsic i
mitjà d’acreditació ACTIC.
Tria una o diverses d’entre les vuit competències i els nivells bàsic i mitjà que té el
model d’acreditació, o fes un dels nivells de forma completa.
Preu:

10 € per competència i nivell.
40 i 60 € els nivells bàsic i mitjà complets (resp.). (*)

Durada:

2 set. Per competència.
12 set. I 16 set. Els nivells bàsic i mitjà complets (resp.).

Horari:

De consultes presencials, a convenir.
COMPETÈNCIA (**)

C1 - Cultura, participació i civisme digital
C2 - Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu
C3 - Navegació i comunicació en el món digital
C4 - Tractament de la informació escrita
C5 - Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en
moviment
C6 - Tractament de la informació numèrica
C7 - Tractament de los dades
C8 – Presentació de continguts

NIVELL (**)
Nivell 1
Nivell 1
Nivell 1
Nivell 1
Nivell 1

Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2

Nivell 1
-

Nivell 2
Nivell 2
Nivell 2

(**) Pots obtenir més detall dels continguts de les diferents competències i nivells consultant-ho
al Telecentre, o mitjançant la web de l’ACTIC (https://actic.gencat.cat).
(*) Preus especials (presentant còpia del document que ho acrediti)
•
•

50% de descompte per a: Aturats, famílies nombroses, famílies monoparentals,
jubilats, estudiants i menors de 30 anys.
Gratuïtat per a: Famílies amb ajuts socials (consultar condicions).

INSCRIPCIONS
Cal formalitzar la inscripció contactant amb el telecentre, informant-se prèviament de la
disponibilitat de places lliures i confirmant la realització del curs, presentant el full de
inscripció, el resguard del pagament i si s’escau, altra documentació requerida.
El pagament de la inscripció es farà al següent número de compte de “la Caixa”:
IBAN: ES53 2100 0159 7901 0078 1666
Cal que indiqueu el vostre nom i el curs en què us inscriviu.

METODOLOGIA
Els cursos en línia es porten a terme amb la plataforma moodle i el repositori de cursos
de la Xarxa de Punts TIC i es realitzen a través d’Internet.
Durant el calendari de cada curs, disposeu de suport en línia a través de la plataforma
moodle, i a més, hi ha la possibilitat de realitzar consultes de forma presencial, en
horaris a convenir.

ACREDITACIONS
La realització de la formació, per sí mateixa, no té cap acreditació. Els cursos són
d’ajuda a la preparació per a la realització dels exàmens, però poden realitzar-se amb
el simple objectiu d’aprendre les competències del model d’acreditació, sense
necessitat de fer l’examen. L’acreditació s’obté al presentar-se a fer les proves oficials
d’un dels nivells complets del model d’acreditació ACTIC, que promou la Generalitat.

PER A MÉS INFORMACIÓ
Telecentre Alta Ribagorça
C. Aigüestortes, 12 BAIXOS - 25520 El Pont de Suert
Tel.: 973 69 12 64 - C.e.: telecentre.ar@ccar.ddl.net - Web: www.altaribagorça.cat
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