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CURSOS DE COMPETIC
CERTIFICACIÓ ACTIC

Informàtica / certificats ACTIC / 2020-2021 / CFA LA PAU
Els nostres cursos d’informàtica segueixen el
programa reglat COMPETIC establert per la Generalitat. Es basen en el desenvolupament de diferents
competències (ús de l’ordinador, edició de textos,
fulles de càlcul, navegació i comunicació, presentació de diapositives, multimèdia, ús del mòbil…) de
manera gradual. Es comença des de zero al Competic inicial i finalment s’arriba a un coneixement
profund i avançat de les eines que pot ser molt útil
tant a nivell professional com recreatiu.
CERTIFICACIÓ ACTIC
Els nostres cursos son equivalents a l’acreditació
ACTIC, l’estàndard de coneixements de competències TIC. Cada cop més empreses i institucions
l’estan demanant en processos selectius o com a
mèrits en oposicions.
Competic Inicial
Competic 1
Competic 2
Competic 3

Cap
ACTIC Bàsic
ACTIC Mitjà
ACTIC Avançat

CONTINGUTS DELS NIVELLS
Competic Inicial: S’aprèn a utilitzar l’ordinador,
el teclat, el ratolí, les carpetes, els fitxers, les unitats
de disc com els usb, nocions bàsiques per
navegar a Internet, fer cerques, enviar correus i
integrar el mòbil i l’ordinador. Uns dels principals
objectius del curs és aprendre a fer servir l'editor
de textos i es fa una introducció al editor de
fulles de càlcul.

Competic 1: Continuem aprenent noves eines a un
nivell bàsic però coneixent més programes i utilitats:
fulles de càlcul, gestió d’imatges, àudios i vídeos, i
també dediquem una part del curs a saber a
moure’ns per Internet i aprofitar les eines que ens
ofereixen les tecnologies mòbils.
Competic 2: L’objectiu del curs és tenir un domini
suficient de les diverses eines de les tecnologies de la
informació i la comunicació, per a l’ús quotidià o l’ús
laboral. En aquest nivell és consoliden totes les competències treballades prèviament i es presenten les
que faltaven:
C1. Cultura, participació i civisme digital
C2. Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema
operatiu
C3. Navegació i comunicació en el món digital.
C4. Tractament de la informació escrita (editor de
textos)
C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de
la imatge en moviment (edició d’imatge i introducció
a l’àudio i el vídeo)
C6. Tractament de la informació numèrica (fulles de
càlcul)
C7. Tractament de les dades (introducció a les bases
de dades)
C8. Presentació de continguts (“powerpoints”)
Competic 3: En aquest curs es treballen tres competències, una per trimestre, i es realitza un projecte
cada trimestre.
Per tal de facilitar el treball de l’alumne i la compatibilitat de versions, treballarem amb el paquet Libreoffice.

Aquest curs tractarem les competències següents:
C4: Tractament de la informació escrita (editor de
textos a nivell avançat).
C6: Tractament de la informació numèrica (editor
de fulles de càlcul).
C7: Tractament de les dades (gestor de base de
dades).
HORARIS I CALENDARI

Competic Inicial
Competic 1
Competic 2
Competic 3

Hores
totals
105h
105h
140h
105h

Horari setmanal
2 x hora i mitja
2 x hora i mitja
2 x dues hores
2 x hora i mitja

Jornada de portes obertes:
http://oferta.cfalapau.cat
Inici del curs: dilluns 21 de setembre de 2020
Final del curs: dimarts 22 de juny de 2021
MATRICULA
Del 18 al 25 de juny cal fer la preinscripció.
Del 2 al 9 de setembre matricula de l’alumnat preinscript, i a partir del 12 de setembre la resta.
Si hi ha vacants, la matricula està oberta durant tot
el curs acadèmic.
Cal portar:
• DNI/NIE/Passaport
• Targeta sanitària

