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Les proves ACTIC

Les sigles ACTIC corresponen a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la
informació i la comunicació”.

L’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  assolir  objectius  determinats  amb eficàcia  i
eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova
per ordinador que s’avalua automàticament. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un
centre  col·laborador  reconegut  per  la  Generalitat,  el  qual  garanteix  que  es  fa  en  les  condicions
adequades. Hi  ha més de 350 centres distribuïts per tot  Catalunya,  amb molta diversitat  d’horaris
d'avaluació. La sol·licitud d’acreditació i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar
cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que
emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de
competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una
eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge
virtual o l'obtenció d'una certificació professional.

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la certificació

Inscripció d  e pa  rticipant  s     

Informació general de les proves

Certifica't al nostre centre

Al nostre punt Òmnia podeu fer les proves de certificació. Si voleu venir podeu accedir al cercador de
centres des de la vostra intranet posant la nostra adreça: Plaça de la Bòbila 1, 08906 L'Hospitalet de
Llobretgat. Allà hi trobareu els nostres horaris, que aquest curs són els dilluns de 12h a 14:30h i els
dimecres de 11:30h a 14h, i l'opció de reservar una de les 3 places que oferim per a cada dia.

Actualment no organitzem cap curs de preparació específic, però si que estem a la vostra disposició
per resoldre els dubtes que us puguin sorgir.
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https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/
https://actic.gencat.cat/ca/actic_serveis_actic/actic_inscripcio_d_aspirant/
https://actic.gencat.cat/ca/inici/
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Recursos per a la preparació de les proves ACTIC

   Manuals, tutorials i continguts
Temari i informacions

- Llistat general de materials preparació ACTIC

- Temari Llista matèries: Curso Preparación Certificado ACTIC- Nivel Básico de ACTICBASICO BLOGSPOT

Preparació i cursos

-   Plataforma de pagament   de simulació d’exàmen.

- Preparació ACTIC BÀSIC Llicència gratuïta a 1 mes amb registre @.

- Curso ACTIC CITILAB Dossiers PDF ACTIC BÀSIC CITILAB

- Curs ATENEU XTEC

Nivell bàsic

 C1 Cultura, participació i civisme digital. Nivell bàsic  
 C2 Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu. Nivell bàsic  
 C3 Navegació, cerca i comunicació en el món digital. Nivell bàsic  
 C4 Tractament de la informació escrita. Nivell bàsic  
 C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. Nivell bàsic  
 C6 Tractament de la informació numèrica. Nivell bàsic  

Nivell mitjà

 C1 Cultura, participació i civisme digital. Nivell mitjà  
 C2 Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu. Nivell mitjà  
 C3 Navegació, cerca i comunicació en el món digital. Nivell mitjà  
 C4 Tractament de la informació escrita. Nivell mitjà  
 C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. Nivell mitjà  
 C6 Tractament de la informació numèrica. Nivell mitjà  
 C7 Tractament de les dades. Nivell mitjà  
 C8 Presentació de continguts. Nivell mitjà  

Nivell avançat

 C4 Tractament de la informació escrita. Nivell avançat  
 C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. Nivell avançat  
 C6 Tractament de la informació numèrica. Nivell avançat  
 C7 Tractament de les dades. Nivell avançat  
 C8 Presentació de continguts. Nivell avançat  

- MATERIALS CURSOS ACTIC BÀSIC ALEXANDRIA

- Curs de Preparació Certificat ACTIC – Nivell Mitjà Enllaços a unitats i continguts ACTIC nivell mitjà

Autoavaluació
Herramienta de autodiagnóstico de competencias digitales  .   

No són com la prova que fareu però poden servir per fer una mica d’autoavaluació, són aportacions voluntàries i 
desinteressades de particulars sense relació amb nosaltres ni amb les proves ACTIC oficials.:

- Recull 1

- Recull 2

- Recull 3

- Recull 4

- Recull 5

- Recull 6
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https://www.daypo.com/autores.php?t=208523#tests
https://www.daypo.com/autores.php?t=263755#tests
https://www.daypo.com/autores.php?t=312158#tests/2//0/0
https://www.daypo.com/autores.php?t=96021#tests
https://www.daypo.com/autores.php?t=387206#tests
https://www.daypo.com/autores.php?t=489240#tests
http://www.digcomp.andaluciaesdigital.es/
http://www.digcomp.andaluciaesdigital.es/
http://acreditacioactic-medio.blogspot.com.es/
https://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=370
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c8n3/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c7n3/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n3/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c5n3/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c4n3/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c8n2/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c7n2/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n2/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c5n2/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c4n2/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c3n2/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c2n2/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c1n2/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c6n1/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c5n1/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c4n1/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c3n1/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c2n1/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c1n1/index
http://actic.citilab.eu/
http://www.preparacioactic.cat/
https://examenactic.cat/index.php
http://www.acticbasico.blogspot.com.es/p/unitats-i-objectius.html
http://acticweb.gencat.cat/ca/actic_ofertes_formatives_tic/actic_material_formatiu/

