Centre de Formació d’Adults

FRANCESC LAYRET

CURSOS D’INFORMÀTICA

COMPETIC INICIAL
DESTINATARIS DEL CURS: Persones adultes d’edats diferents i amb un bagatge de coneixements
educatius i de nivell cultural heterogeni, que no han utilitzat mai un ordinador o que en tenen
unes nocions molt elementals, que coneixen el funcionament del ratolí i el teclat, que han utilitzat
un ordinador, però que necessiten sistematitzar i ampliar els seus coneixements.
FINALITAT DEL CURS: és que els i les alumnes, en acabar, siguin usuaris autònoms d’un equip
informàtic domèstic i se serveixin de les seves prestacions per portar a terme petits treballs amb
el tractament de textos, ús del correu electrònic i recerca d'informació per internet.
DURADA: 3 hores/setmana, de setembre a juny, en horari de matí o tarda.

COMPETIC 1
DESTINATARIS DEL CURS: Domini elemental. És un curs que correspon a un nivell d’aprofundiment
respecte l’inicial. S’adreça a les persones que han cursat abans el nivell Inicial o que tenen uns
coneixements elementals del funcionament de l’ordinador, del tractament de text, de l’ús del
correu electrònic i de la cerca d’informació per Internet.
ESTRUCTURA DEL CURS: Està estructurat en tres blocs o competències: 1. Full de càlcul, 2.
Multimèdia, 3. Participació digital.
La finalitat del curs és que els i les alumnes, en acabar, siguin usuaris autònoms d’un equip
informàtic domèstic i se serveixin de les seves prestacions per portar a terme, d’una manera crítica
i reflexiva, accions habituals de la vida quotidiana: comunicar-se, realitzar tràmits administratius,
cercar informació, ajudar els fills i filles en les seves tasques escolars, trobar oportunitats
d’entreteniment i de formació permanent... Un altre objectiu d’aquest curs és proporcionar una
sèrie de recursos per accedir al món laboral, en millors condicions, o per evolucionar en el lloc de
treball, en el cas que l’alumne/a estigui en actiu.
DURADA: 3 hores/setmana, de setembre a juny, en horari de matí o tarda/vespre.

COMPETIC 2
DESTINATARIS DEL CURS: Domini efectiu. S’adreça a les persones que han cursat abans el nivell I o
que tenen uns coneixements prou assolits del funcionament de l’ordinador, del tractament de
text, del tractament de dades numèriques, de l’ús del correu electrònic, de la cerca d’informació
per Internet i del tractament de la imatge i les presentacions. Per les característiques del seu
contingut, aquest mòdul està destinat tant a les persones que orientin el seu aprenentatge cap al
món laboral o professional, com a qui tingui un interès personal per aquests programes.
ESTRUCTURA DEL CURS: El curs s’orienta a l’aprenentatge i aprofundiment dels següents vuit
blocs o competències digitals: 1. Participació digital, 2. Sistema Operatiu, 3. Navegació i
comunicació, 4. Tractament de text, 5. Full de càlcul, 6. Multimèdia, 7. Base de dades, 8.
Presentació de dades.
DURADA: 4 hores/setmana, de setembre a juny, en horari de matí o tarda/vespre.

COMPETIC 3
DESTINATARIS DEL CURS: Domini ampli. S’adreça a les persones que han cursat abans el nivell 2 o
que acreditin un certificat Actic Mitjà. Últim curs del currículum COMPETIC, que poden ser dos si
es vol acreditar totes les competències; orientat a aquells alumnes que necessitin un grau
d’assoliment enfocat al món laboral, o que poden donar suport a altres persones en termes d’ajut
tecnològic.
ESTRUCTURA DEL CURS: Hi ha dos grups de Competic 3 amb continguts competencials
diferenciats.
Grup A (matí): Tractament de la informació escrita, Tractament de la informació numèrica i
Tractament de les dades.
Grup B (tarda): Tractament de la informació escrita, Tractament de la informació gràfica sonora i
de la imatge en moviment i Presentació de continguts.
DURADA: 3 hores/setmana, de setembre a juny, en horari de matí o tarda/vespre.

Horari 2018-19
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Competic 2-A
9:00-11:00

Comp. Inicial A
9:00-10:30

Competic 2-A
9:00-11:00

Comp. Inicial
A
9:00-10:30

Competic 1-A
11:30-13:00

Competic 3-A
12:00-13:30

Competic 1-A
11:30-13:00

Competic 3A
12:00-13:30

Comp. Inicial B
16:30-18:00

Competic 1-B
16:30-18:00

Comp. Inicial B
16:30-18:00

Competic 1-B
16:30-18:00

Competic 2-B
18:00-20:30

Competic 3-B
18:30-20:00

Competic 2-B
18:00-20:30

Competic 3-B
18:30-20:00

Matí

Tarda

Encara que els cursos Competic són presencials, també s’ofereix la modalitat semi-presencial sota valoració i
aprovació del centre.
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Què és l’ACTIC?
La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la
comunicació”.
L’ACTIC 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 que les persones
despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.
L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant
una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat son telemàtics. Les persones que
superen satisfactòriament la prova tenen un certificat acreditatiu que emet la Generalitat, i que els
possibilita acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de
qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l'obtenció
d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació
professional.
L’Ordre “ENS/290/2013, de 12 de novembre de 2013” estableix les equivalències entre el certificat
COMPETIC i el certificat ACTIC:
El certificat de Competic 1 equival al certificat Bàsic ACTIC
El certificat de Competic 2 equival al certificat Mitjà ACTIC
El certificat de Competic 3 equival al certificat Avançat ACTIC
Més informació sobre ACTIC: http://www20.gencat.cat/portal/site/actic
Més informació sobre COMPETIC: https://sites.google.com/a/xtec.cat/competic-fpa/

Més informació a la nostra pàgina web:
www.cfalayret.cat
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