Com m'hi puc inscriure?
Podeu inscriure-us per fer la prova a través del portal acTIC, des de
l'apartat Inscripció d'aspirant:
http://acticweb.gencat.cat

Quant costa i quina durada té la prova?
A l'enllaç Informació detallada del procediment que es troba dins
l'apartat web Procediment per obtenir l'acreditació podeu consultar
les taxes per a tenir dret a fer una prova acTIC:
* Nivell 1 – Certificat bàsic: 18,20€. 75 minuts i 40 activitats
* Nivell 2 – Certificat mijtà: 24,20€. 100 minuts i 70 activitats
* Nivell 3 –Certificat avançat: 30,25€. 35 minuts i 25 activitats per bloc
Atenció!
Fent el pagament de forma telemàtica s’aplica un 10% de descompte.
Atenció!
Existeixen bonificacions per diferents casos que fan disminuir les taxes
i van dels 7,30€ fins als 27,25€.

Un cop us heu inscrit disposeu d'un mes per tal de fer el pagament de
la taxa per a realitzar la prova corresponent a través del portal.
Podeu fer el pagament mitjançant transferència bancària (amb un 10%
de descompte) o bé mitjançant carta de pagament al banc.
Quins nivells hi ha?
Hi ha 3 nivells: bàsic, mitjà i avançat:

Atenció!
També existeixen exempcions al pagament en el cas d'estar en situació
d'atur, jubilació o amb alguna discapacitat.
Atenció!
En el nivell avançat heu d’acreditar un nivell avançat en un mínim de
dues competències d’entre les cinc que us podeu examinar (C4, C5, C6,
C7 i C8).
La prova consta d’una o dues sessions, segons el nombre de
competències en què us vulgueu avaluar.
Cada sessió consisteix en 1, 2 o 3 blocs d’activitats relatius
respectivament a cadascuna de les competències que s’avaluen en la
sessió.
En què consisteix la prova?

Si aneu l'apartat web Documentació de referència podreu consultar
els continguts de les competències que us servirà de referència per
saber què se us demana.

L’examen consisteix a fer, en un temps concret, un conjunt d’activitats
que el sistema determina aleatòriament.
Són preguntes tipus test i també de tipus pràctic i es puntuen depenent
de la seva dificultat.
Atenció!
És imprescindible que consulteu la Guia de la prova que teniu disponble
a l'apartat web Competències, nivells i certificats; d’aquesta manera,
podreu fer-vos una idea de com és la prova:
http://punttic.cat/actic_ca
Si aneu al Youtube i cerqueu Guia de la prova acTIC també podreu veure
un tutorial que us en fa cinc cèntims:

acTIC

http://dom.cat/hrg

Com s'avaluen les proves?
Dins de l'apartat web Competències, nivells i certificats podeu
consultar les competències a avaluar i també com es puntuen les proves.
Per superar una prova caldrà que la puntuació obtinguda sigui almenys el
70% de la puntuació màxima.
On puc fer una prova acTIC?
Podeu fer la prova a qualsevol centre col·laborador acTIC.
Podeu cercar els centres col·laboradors existents des de l'apartat web
Cercador de centres col·laboradors.
A Castelldefels n'hi ha diversos:
Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado de Castelldefels
Bisbe Urquinaona 19-21
Tel. : 93 636 96 97

Què és l'acTIC?

NouGrado Formació
Carrer Doctor Trueta 1-3 entresòl 1a
Tel. : 93 664 51 59

L'acreditació de competències en tecnologies de la informació i

la comunicació (acTIC) és un certificat oficial de competència
digital (és a dir, d'informàtica o TIC) que obteniu un cop
supereu una prova i que us permet acreditar els vostres
coneixements en informàtica davant les empreses a l'hora de
cercar feina.

Com puc preparar-me la prova?
[Bibliografia recomanada a la Biblioteca]
[Material en línia]
També us podeu preparar amb el material en línia disponible a
l'apartat Material formatiu del portal web de l'acTIC.
El que més us interessa són els següents recursos:
- Material formatiu del Citilab
- Material
formatiu
elaborat
pel
d’Ensenyament

Departament

Aquests recursos disposen d’apunts, exercicis i vídeos tutorials.
[Cursos en línia]
Podeu fer cursos en línia que us preparen per a les proves. Aquests
cursos són disponibles a través del portal web:
http://www.preparacioactic.cat/
[Cursos presencials]
Prepara’t per al certificat ACTIC (Nivell 1)
La Guaita http://www.castelldefels.org/guaita

Amb el temps el certificat acTIC es pot convertir en un requisit
per accedir a determinats llocs de treball tant públics com
privats, sobretot aquells que comporten un ús habitual de les
TIC.
Actualment, el certificat es valora com a mèrit per accedir a
determinats llocs de treball públics.

