Cursos
Individuals

ceina

Àrea OFIMÀTICA, INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC

Curs per a l’obtenció de l’Acreditació de
Competències en Tecnologies de la Informació
i la Comunicació (ACTIC)
Durada aproximada: 60 hores
Nivell: Mitjà
Descripció dels cursos individuals
Els mòduls o cursos individuals estan orientats a
persones que vulguin aprendre una aplicació en
concret. Són cursos específics, amb uns
continguts be definits i amb l’objectiu d’obtenir un
nivell alt en una aplicació determinada.
L’horari d’aquests mòduls és flexible i el número
d’hores/setmana il·limitat. És l’estudiant qui
decideix com vol formar-se i fins on vol arribar. La
durada total del curs és aproximada i depèn de
cada estudiant.

Tarifa de preus
Matrícula: 58 €
Modalitat a distància

Quota única

Independent d’horari

125,00 €

 El certificat d’aprofitament és gratuït

Què és l’ACTIC?
La sigla ACTIC correspon a la denominació
“acreditació de competències en tecnologies de la
informació i la comunicació”. És el certificat
acreditatiu 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 que les persones
despleguen en situacions reals per a assolir
objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Procés d’inscripció
La persona queda inscrita a CEINA en el moment
que facilita les seves dades personals i fa efectiu el
pagament del curs.
Un alumne pot començar i acabar les classes en
qualsevol moment de l’any.

A qui va dirigit?
A qualsevol persona de més de 16 anys que
necessiti demostrar les seves competències TIC
mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova
com l’obtenció del certificat són telemàtics.
Cada cop més, les empreses i les administracions
públiques exigeixen posseir aquest certificat per
acreditar els seus coneixements TIC a nivell
d’usuari.
Objectius del curs
Preparar als estudiants per a l’obtenció d’aquesta
certificació.
Les persones que superin satisfactòriament la
prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà
la Generalitat de Catalunya, i que els
possibilitarà acreditar un determinat nivell de
competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC
davant de qualsevol empresa o administració.
Continguts actualitzats a l’Ordre PRE/18/2016.
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