
 

 
 

 

Característiques del Curs Online de Preparació per al Nivell Mitjà de 
l’ACTIC 

 
 
L'ACTIC avalua la competència digital de la persona i no les habilitats en l’ús de productes concrets 
(ja sigui maquinari o programari). Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la 

societat de la informació, la cultura digital i les bones pràctiques (orientades a l’eficiència, 
l’ergonomia, el medi ambient i el respecte als drets i al treball de les altres persones). Considera les 
tecnologies de la informació i la comunicació no solament com a tecnologies, sinó també en el 
vessant de comunicació, informació i societat en xarxa. 

 
 

1.- El curs iniciarà el dia  30 d’octubre de 2017 i finalitzarà el dia  28 de febrer de 2018.El curs restarà obert 
fins el 30 de juny del 2018 sense consultes als formadors. 

 

2.- Aquest curs serà impartit per formadors amb llarga experiència docent i experts en l’ús i aplicabilitat de 
les TIC. 

 
3.- Els alumnes disposaran del material, test i exercicis pràctics necessaris per a adquirir les competències 
suficients per a poder presentar-se a la prova de nivell ACTIC corresponent. 

 
4.- Els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en un termini màxim de 24 hores, 
exclosos caps de setmana i festius. El mes d’agost , nadals i festius serà inhàbil per fer consultes. 

 
5.- També es farà un  “foro” on es comentaran temes d'actualitat que poden tenir una relació directa o 

indirecta amb el certificat. 
 

6.- Els professors podran organitzar sessions de “Xats” per tal de poder consultar aquells dubtes que tingui 

l’alumnat, així com proposar nous temes d’actualitat i poder tenir un intercanvi d’opinions. 
 

7.- Els alumnes resoldran tests amb sistema d’autocorrecció de totes les matèries directament a la 

plataforma del curs. Els alumnes tindran al seu abast, aproximadament: 
8.1.- 5 tipus test de comprensió de cada competència. 
8.2.- Exercicis pràctics de les diferents competències a assolir 
8.3.- Proves de nivell de 30 preguntes del nivell corresponent de l’ACTIC. 

 
8.- Els formadors proposaran la realització d’un seguiment pautat dels materials que composen el curs a fi 
d’aconseguir un òptim aprofitament del mateix. Tot i així, l’alumne podrà decidir modificar aquest ordre 
d’estudi proposat. 

 


