Cursos
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Àrea OFIMÀTICA, INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC

Curs per a l’obtenció de l’Acreditació de
Competències en Tecnologies de la Informació
i Comunicació (ACTIC)
Nivell: Mig (actualitzats a l’Ordre PRE/18/2016 de la Generalitat de Catalunya)

C1 – Cultura, participació i civisme digital
Recursos informatius i participatius de les TIC i
Internet
Possibilitats laborals de les TIC i Internet
Tràmits administratius
Mesures per a garantir la privadesa i seguretat
Eines col·laboratives avançades
Internet de les coses (IOT)
Entorn virtual multi-usuari (MUVE)
Dades massives (Big data)
Mitjans socials (social media)
La sindicació de continguts: RSS
Drets i deures dels internautes
C2 – Tecnologia digital i ús de l’ordinador i
del sistema operatiu
Dispositius portables
Ús de dispositius portables
Dispositius mòbils
Configuració i aplicacions dispositius mòbils
Gestos tàctils en dispositius mòbils
Tecnologia de connectivitat
Conceptes avançats de sistemes operatius
La seguretat al món digital
Geolocalització
C3 – Navegació i comunicació en el món
digital
Configuració del navegador web
Recerca avançada d’informació a Internet
Navegació privada
Desar informació d’Internet
Correu electrònic
Llibreta d’adreces
Calendari
Programari de veu per IP
Missatgeria instantània
Marcadors socials
Seguretat avançada

C4 – Tractament de la informació escrita
Tabulacions i sagnats
Format de text, paràgrafs i pàgina
Taules
Ortografia i gramàtica
Edició de text
Inserció d’imatges, formes i elements
multimèdia
Plantilles i estils
Combinació bàsica de correu
C5 – Tractament de la informació gràfica,
sonora i de la imatge en moviment
Modificació d’imatges
Conversió entre formats gràfics
Modificació de fitxers de so
Reproducció de fitxers de vídeo
C6 – Tractament de la informació numèrica
Utilitats del full de càlcul
Ordenació bàsica de dades
Opcions avançades d’impressió i
emmagatzematge
Cercar i filtrar dades
Estils i formats
Assistent de funcions
Treball amb diversos fulls de càlcul
Gràfiques
C7 – Tractament de les dades
Conceptes de bases de dades
Creació de taules
Ordenació, recerca i filtre d’informació a taules
Consultes, formularis i informes de dades
Privacitat de dades
Còpia de seguretat de les bases de dades
C8 – Presentació de continguts
La pantalla
Funcions bàsiques
Treball amb presentacions
Les vistes
Impressió de la presentació
Creació d’una nova presentació
Inserció i organització
Format bàsic de text
Imatges i formes
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