LA FORMACIÓ T’OBRE PORTES
Accions formatives per a la millora de l’ocupabilitat juvenil
Curs de preparació per a la prova d’avaluació de l’ACTIC (nivell
mitjà)
Durada: 50 hores
Dates: del 16 d'abril al 31 de maig
Sessions presencials: 16 d'abril, de 19.30 a 21 h,19, 23 i 30 d'abril,
7, 14, 21, 28 i 31 de maig, de 19 a 21 h

Durada: 50 hores
Modalitat: semipresencial
Lloc sessions presencials: Can Massallera, sala multimèdia
Continguts
Al llarg del curs es treballaran els continguts referents a les 8 competències
específiques del nivell mitjà que són les següents:
- Cultura, participació i civisme digital
Utilitzar de forma eficient, cívica i segura els recursos de què disposa la ciutadania
en la societat digital per al seu desenvolupament personal, participació i
collaboració en la societat.
- Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu
Funcions bàsiques d’un equip informàtic i del seu sistema operatiu, aplicant els
fonaments de la tecnologia digital.
- Navegació i comunicació en el món digital
Com fer servir els serveis disponibles a la xarxa per a la recerca d’informació,
aplicant criteris de restricció i registrant i emmagatzemant la informació.
Aplicar les prestacions d’Internet per a la comunicació, l’intercanvi d’informació i
serveis, la compartició del coneixement i la creació de xarxes.
- Tractament de la informació escrita
Emprar un processador de textos per crear, tractar, elaborar i presentar informació
i textos, destinats a ser impresos o publicats a internet.
- Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
Gestió i tractament de la imatge digital i fitxers audiovisuals.
- Tractament de la informació numèrica
Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a activitats que requereixen l’ús
d’operacions i funcions.
- Tractament de les dades
Mantenir, consultar i presentar informació a través de bases de dades.
- Presentació de continguts
Dissenyar presentacions gràfiques, integrant objectes de diferent naturalesa, per
presentar documentació i informació en diferents suports, destinada a ser
projectada , impresa i/o publicada per internet.

Informació i inscripcions
SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT
LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA
c. Mallorca, 30-34
tel. 93 652 98 43
tel/fax 93 654 28 28
A/e:elpunt@santboi.cat
www.joventutsantboi.cat
www.facebook.com/jovessantboi
Dilluns i divendres de 10 h a 14 h
I de dilluns a dijous de 16 h a 20 h

