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PREPARACIÓ CERTIFICACIÓ ACTIC 
(Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la 

comunicació) 

NIVELL BÀSIC 
 
 

ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de 
coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per aconseguir objectius 
determinats amb eficàcia i eficiència. 

 

Objectiu del curs: 
Adquirir les competències digitals necessàries requerides per a superar la prova 
d'acreditació ACTIC, que es realitza en centres col·laboradors que podeu trobar fent clic aquí. 

 

Dates previstes: Maig – Juny 2021 Horari: Matí 

Modalitat: Semipresencial  

Total hores: 60 hores 

 
Perfil d’ entrada del alumnat: 

 Persones en situació d’atur i inscrites al SOC. 

 Nivell acadèmic de coneixements generals mínims: segons curs d‘educació secundaria 
obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals. 

 Disponibilitat horària. 
 

Programa Formatiu: 
 

C1. Cultura, participació i civisme digital 
Utilitzar de forma eficient, cívica i segura els recursos de què disposa la ciutadania a la 
societat digital, aplicant-los selectivament en els diversos àmbits de la seva vida 
quotidiana, amb la finalitat del desenvolupament personal, la participació i col·laboració 
a la societat. 

 
C2. Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu 
Utilitzar les funcions bàsiques d’un equip informàtic i el seu sistema operatiu, aplicant 
els fonaments de la tecnologia digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://actic.gencat.cat/ca/actic_serveis_actic/actic_cercador_de_centres_col_laborad/
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C3. Navegació i comunicació en el món digital 
Utilitzar els serveis disponibles a la xarxa per la recerca d’informació, aplicant criteris de 
restricció adequats i registrant i emmagatzemant la informació, si escau. Aplicar les 
prestacions que ofereix Internet per a la comunicació interpersonal i el intercanvi 
d’informació i serveis, la compartició del coneixement i la creació de xarxes. 

 
C4. Tractament de la informació escrita 
Utilitzar un processador de textos per a crear, tractar, elaborar i presentar informació i 
textos, destinats a ser impresos o publicats a Internet. 

 
C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment 
Tractar la informació gràfica, sonora i imatges fixes i el moviment. 

 

C6. Tractament de la informació numèrica 
Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a aquelles activitats que requereixen l’ús 
d’operacions i funcions. 
 

 
 

Inscriu-t’hi  

https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/formularis/preinscripcio-accions-formatives/preinscripcio-accions-formatives

