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L’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació 

(ACTIC) que emet la Generalitat de Catalunya certifica les competències en 

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) davant de qualsevol empresa o 

administració. 

 

IEFE, TALENT & TRAINING és un centre col·laborador en l’acreditació en ACTIC. 

Impartim cursos de preparació per presentar-se a la prova que fa la Generalitat per 

obtenir aquesta titulació, que et pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció 

professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació 

professional. 

  



 

 

 

OBJECTIUS 

 

a. Dotar a l’alumne dels coneixements bàsics en tecnologies de la 

informació i la comunicació així com dels principals programes 

l’ofimàtica, per un òptim desenvolupament de les activitats digitals i  

tecnològiques més habituals. 

b. Promoure la capacitació digital de la ciutadania per tal d’assolir una 

societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva. 

c. Contribuir al foment de la formació en competències en l’ús de les 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

 
 

METODOLOGIA 

 

Les sessions seran merament pràctiques i interactives utilitzant supòsits i exercicis que 
permeten una ràpida transferència a les activitats digitals habituals dels participants. 
Disposem de recursos didàctics actualitzats, com equips informàtics connectats en 
xarxa i a internet amb els últims programes informàtics per la realització del curs, i en 
el lliurament de material de suport que complementarà l’exposició docent, així com 
canó de projecció que facilita les demostracions dels docents. 
 
 
  



 

 

CONTINGUTS 

 

1. CULTURA PARTICIPACIÓ I CIVISME DIGITAL - MITJÀ 

a. Identificar el diversos serveis per a la vida quotidiana que es pot obtenir 

a través d’Internet i la resta de les TIC (QR, realitat virtual, eines de 

col·laboració, big data, entorn virtual multiusuari, espais de discussió, 

etc.) 

b. Fer transaccions en línia com: sol·licituds de feina, tràmits 

administratius, operacions bancàries o ús del comerç electrònic. 

c. Utilitzar mesures de protecció per fer gestions en línia i us el certificat 

digital. 

d. Emprar les principals xarxes socials i eines de col·laboració, de 

participació i d’intercanvi d’informació i les seves utilitats. 

e. Garantir la privadesa i seguretat de la informació. 

f. Respecta la legislació referent als drets i deures dels consumidors, i la 

referent a la propietat intel·lectual. 

 

2. TECNOLOGIA DIGITAL I ÚS DE L’ORDINADOR I DEL SISTEMA OPERATIU - 

MITJÀ 

a. Utilitzar dispositius digitals, identificant tipus de connexió, 

característiques, diferències i utilitat. Tot això en dispositius com: 

ordinador, reproductors d’àudio i vídeo, smartphone, tauleta, e-reader o 

smartwatch, entre d’altres i tipus de connexions com: Wi-Fi, Bluetooth, 

GSM, 3G o 4G. 

b. Configurar un ordinador personal, instal·lar i configurar perifèrics i poder 

fer un manteniment bàsic per resoldre problemes habituals 

(impressores i escàners). 

c. Compartir recursos i arxius a través de la xarxa. Traspassar i recuperar 

informació des d’altres dispositius. 

d. Configurar un dispositiu mòbil perquè funcioni eficaçment i les botigues 

d’aplicacions. 

e. Utilitzar elements i funcions d’usuari avançat del sistema operatiu i 

personalitza els menús, barres, escriptori... Fer còpies de seguretat de 

fitxers propis. 



 

 

f. Instal·lar, gestionar, mantindré actualitzats i desinstal·lar components de 

programari. 

g. Comprova si l’ordinador compleix els requisits mínims per al bon 

funcionament d’una aplicació. 

h. Gestionar i comprimir fitxers quan és necessari. 

i. Reconèixer i aplica els diversos sistemes de protecció i seguretat 

(còpies de seguretat, antivirus i tallafocs). 

 

3. NAVEGACIÓ, CERCA I COMUNICACIÓ EN EL MÓN DIGITAL II 

a. Cercar informació i recursos a Internet en diferents formats (text, 

imatge, àudio i vídeo) i a partir de diferents criteris de cerca (simple i 

avançada) al principals motors de cerca. 

b. Emmagatzemar la informació i els recursos.  

c. Fer comunicacions asíncrones i síncrones de manera adequada a partir 

de les aplicacions corresponents. 

d. Gestionar amb tècniques adequades el correu electrònic com a eina de 

comunicació i de transmissió i intercanvi d’informació i documents. 

e. Utilitzar les diverses funcionalitats de col·laboració en línia (app en 

núvol i les aplicacions en línia). 

f. Emprar aplicacions que permeten la transmissió de veu, de dades i 

multimèdia a la xarxa (utilitzar app de P2P per la transmissió de dades, 

imatge i veu, reproducció en streaming...). 

 

4. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ ESCRITA 

a. Configurar i donar un format adequat a un document usant principals 

funcions de format: tabulacions, sagnat, esquemes numerats, vinyetes, 

interlineat, espaiat... 

b. Utilitzar eines de format i edició (estils, corrector ortogràfic, 

encapçalaments i peus, paginació, salts de pàgina i seccions, inserció 

de taules, cerca i substitució de text, columnes, plantilles, etc.). 

c. Elaborar un document emprant una plantilla de document 

d. Fer una combinació de correu. 

e. Integrar elements com imatges, gràfics, taules en un text. 

 



 

 

5. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ GRÀFICA, SONORA I DE LA IMATGE 

EN MOVIMENT 

a. Utilitza les diferents eines d’un editor d’imatges, per editar-les 

(ajustament de lluminositat, contrast, color, mida i orientació, capes 

d’ajustament...) i convertir imatges en digital. 

b. Emprar editor de so i modificar els fitxers de so: durada, volum, 

equalització... 

c. Usar l’editor de vídeo (capturar fotogrames, crear-lo per visualitzar-lo 

des d’Internet). 

 

6. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ NUMÈRICA 

a. Utilitzar les funcions principals d’un full de càlcul: introduir dades, cercar 

dades, ordenar dades, configurar-ne l’aspecte, emmagatzemar i 

imprimir. 

b. Aplicar estils i formats a un full de càlcul. 

c. Treballar amb fórmules i funcions amb l’ajut de l’assistent. 

d. Treballar amb diversos fulls de càlcul: inserir-los, duplicar-los, 

moure’ls... 

e. Representar gràfics d’un full de càlcul, a través de diagrames i gràfics, 

amb l’ajut de l’assistent. 

f. Interpretar una taula i un gràfic. 

g. Identificar diferents tipus de gràfic segons les dades. 

h. Cercar i filtrar dades. 

  



 

 

  

7. TRACTAMENT DE DADES 

a. Crear una base de dades senzilla a partir de l’assistent, assimilant els 

conceptes: camp, registre, taula, consulta, formulari, informe... 

b. Introduir dades en una base ja existents. 

c. Fer consultes concretes a partir d’una base de dades. 

d. Crear formularis senzills i informes a partir de taules o consultes amb 

l’ajut de l’assistent. 

e. Compactar bases de dades. 

 

8. PRESENTACIÓ DE CONTINGUTS 

a. Crea, desa, edita i dóna format a una presentació utilitzant, si cal, 

assistents i plantilles predefinides. 

b. Insereix objectes ja existents del tipus: taules, gràfics, fulls de càlcul, 

fotografies. 

c. Empra autoformes i utilitats de dibuix. 

d. Selecciona el mode més adequat de visualització i la impressió. 

 

9. SIMULACIÓ PROVA ACTIC NIVELL MITJÀ 

 
 
 
 


