732-18

Cursos

Acreditació de competències ACTIC al
Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Objectius
Preparar als assistents del curs per tal de que puguin avaluar-se de les
competències del acTIC nivell 1, l’avaluació es fa mitjançant una prova
automatitzada que té lloc en un centre col·laborador escollit per la
persona aspirant.

Núm.Edició
1
Dates
22, 24, 29 i 31
d’octubre
Horari
de 10:00 h a 15:00 h
Durada (h) NºPlaces
20
15
Modalitat

Programa
C1 - Cultura, participació i civisme digital
Identifica quins serveis i recursos es poden obtenir a través d’Internet i la
resta de les TIC
Cerca i descarrega recursos genèrics i en formats diversos
Efectua una gestió senzilla per Internet
Reconeix els principals mitjans d’identificació electrònica
Eines col·laboratives i d’intercanvi d’informació i utilitats
Aplica els hàbits bàsics per a la salut, ergonomia i respecte
mediambiental en l’ús d’un ordinador o dispositiu
Utilitza les mesures elementals per grantir la privadesa i seguretat de la
informació

Presencial
Titulació
Certificat d'aprofitament
Lloc
Consell Comarcal de l'Alt
Penedès

C2 - Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del SO
Identifica els conceptes bàsics de les TIC i utilitza les principals eines
que es basen en TIC (mòbils, ordinadors)
Reconeix els principals tipus de tecnologia de connectivitat i les seves
característiques bàsiques
Identifica els components principals d’un ordinador i les seves funcions i
empra els perifèrics principals
Conceptes de maquinari i programari
Concepte de xarxa i compartir recursos en xarxa amb altres
Utilitza els principals dispositius d’emmagatzematge per gravar
informació
Identifica els tipus bàsics de programari, les seves funcions i les
funcions bàsiques d’un sistema operatiu.
Organitza l’escriptori, accedeix a les aplicacions, treballa amb els
finestres i icones i organitza fitxers.
C3 - Navegació i comunicació en el món digital
Accedeix a un web per consultar i descarregar informació
Fa ús del correu electrònic per comunicar-se
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Utilitza un calendari electrònic compartit senzill
Sessió 2: C4 Tractament de la informació escrita
Obrir i tancar l’aplicació i documents concrets de text
Crear un nou document de text
Formats bàsics
Font
Alineació de paràgraf
L’ús de les majúscules
Configurar marges
Imprimir un document de text
Moure a
Eliminar un document
Iniciar un flux de treball
Gestionar els aspectes
Gestionar els permisos
Administrar propietats i accions per carpeta
Sessió 3: C5 - Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge
en moviment
Identifica els principals formats digitals d’imatge, so i vídeo
Traspassa imatges digitals entre diferents dispositius
Emmagatzema i imprimeix imatges digitals fixes
Obté fixers de so des de diversos dispositius
Enregistra so en un CD o DVD
Sessió 4: C6 - Tractament de la informació numèrica
Crea un full de càlcul utilitzant els formats més bàsics
Creació de llibres
Introducció de dades
emmagatzematge
Impressió
Components bàsics del full de càlcul
Formats senzills de cel·la
Ajustar entorn de treball: columnes, files, fulles
Genera fórmules senzilles en un full de càlcul

Destinataris
Personal del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Organitza
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Inscripcions
http://www.acm.cat/formacio
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