Aquests són els llibres que podeu
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acTIC
Acreditació de competències en
Tecnologies de la Informació i la
Comunicació

Nivell I

Nivell II

Què és l’acTIC

Nivell III

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.

I aquesta és la sala:

Web acTIC
http://actic.gencat.cat

Biblioteca Les Voltes
Quotes
La quota de la taxa és la següent:
a) Per la inscripció a les proves d’avaluació es
fixa una quota segons el nivell triat:
• Nivell 1: 17,30 euros
• Nivell 2: 23,05 euros
• Nivell 3: 28,80 euros
Exempció de pagament o bonificació per a persones en situació d’atur i famílies monoparentals amb fills a càrrec.

Web Biblioteca
http://biblioteca.santvidigital.cat/
lesvoltes@svh.cat
T. 93 656 06 63
Carrer Nou, 1-9
08620 Sant Vicenç dels Horts

Característiques de l’acTIC
Per mitjà de l’acTIC, la persona titular pot
acreditar davant de qualsevol instància
pública o privada les seves competències en
tecnologies de la informació i la comunicació.
Per competència s’entén la combinació de
coneixements, habilitats i actituds que
permeten a la persona assolir objectius
concrets en situacions reals amb eficàcia i
eficiència.

Procediment per obtenir l'acreditació
És requisit per participar en la prova d’avaluació
ser major de setze anys en el moment de
realitzar-la.

Competències, nivells i certificats
El model d’acreditació es compon de 3 nivells de
certificació

Per poder realitzar la prova d’avaluació, cal
pagar la taxa legalment establerta. També
s’ha regulat legalment
un
sistema
d’exempcions i bonificacions segons es mostra
en la informació detallada del procediment.

Segons l’estructuració dels continguts competencials, es defineixen 8 competències, que es
desglossen en realitzacions competencials. Per a
cada realització competencial es defineixen
indicadors segons els tres nivells. Els indicadors
tenen associats uns determinats coneixements,
procediments i actituds.

El tràmit és telemàtic.

Com s’avalua?
L’avaluació de les diferents competències contingudes en el model ACTIC es realitzarà mitjançant una
prova automatitzada que es farà en el centre
col·laborador escollit per l’aspirant. .
La prova consistirà a respondre en un temps concret
un conjunt de preguntes de diversos tipus que el
sistema determinarà aleatòriament.
Les preguntes tindran un pes en la puntuació final
que dependrà de la seva complexitat i dificultat. Per a
cadascun dels diferents certificats acTIC (bàsic, mitjà
o avançat) la tipologia de preguntes i el temps
disponible serà diferent. Per superar la prova caldrà
que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de
la puntuació màxima

La persona que vulgui acollir-se a un supòsit
d’exempció o bonificació ho haurà de fer-ho
constar en la sol·licitud i haurà d’autoritzar
l’Oficina Gestora perquè consulti les dades
pertinents. Si no ho autoritza, haurà de
presentar els documents acreditatius en el
termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de
la presentació de la sol·licitud.
Els passos a seguir, resumidament, són els següents:

