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Document Informatiu de l’acreditació ACTIC. 
 
Aquest any 2009 la Generalitat de Catalunya, impulsat per el DGAP 
(Departament de Governació i Administracions Públiques) i més concretament 
la STSI (Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació), ha creat 
un certificat personal per acreditar els coneixements en les tecnologies de la 
informació i comunicació. 
 
Competències, nivells i certificats. 

El model d’acreditació es compon de  3 nivells de certificació: 

• Nivell 1 – Certificat bàsic  
• Nivell 2 – Certificat mitjà  
• Nivell 3 – Certificat avançat 

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. 
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Què s’avalua? 

Competències i nivells: 

• El nivell 1, bàsic, inclou 6 competències.  
• El nivell 2, com a nivell de referència, inclou les 8 competències.  
• El nivell 3, pel seu caràcter especialitzat, comporta acreditar un nivell 

avançat en un mínim de dues competències triades per l’aspirant entre 
les següents: C4, C5, C6, C7 i C8. Per tant, per presentar-se a la prova 
del nivell 3 caldrà tenir el certificat mitjà o nivell 2. 

 

 

 
L’acreditació per al nivell 3 es preveu que es posi en marxa l’any 2010. 
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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 xarxa de centres col·laboradors estarà 
estesa per tot el territori de Catalunya per facilitar l’accés de la ciutadania a 
l'ACTIC. 

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. 

Un cop acabada la prova, el sistema en mostrarà el resultat, que serà "apte/a" 
o "no apte/a". Si la persona aspirant supera la prova, el sistema ho comunicarà 
al final de la sessió. A partir d’aquí, la persona podrà descarregar en línia el 
certificat acreditatiu del nivell de competències en qualsevol moment. Si el 
resultat és no apte, el sistema li indicarà quines competències ha de reforçar. 

La prova consistirà a realitzar un nombre d’activitats de diversos tipus que el 
sistema determinarà aleatòriament. El nombre d’activitats i el temps màxim per 
realitzar la prova, segons nivells, són: 

• Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts i 40 activitats  
• Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats 

Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%, legalment reconeguda, 
poden demanar en la sol·licitud de participació en la prova l’adaptació o 
adequació del temps o dels mitjans materials necessaris per a realitzar-la. 

La persona que no superi la prova d’avaluació no s’hi podrà tornar a presentar 
fins que no hagi transcorregut un termini mínim d’un mes comptat des de la 
data de realització. 

Les persones que hagin participat en alguna de les proves, poden consultar 
mitjançant el portal ACTIC el seu historial, que inclourà les dades referents a 
les proves realitzades i els certificats obtinguts. 
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Quan s’aprovi una actualització dels continguts competencials de l'ACTIC, les 
persones que s’hagin examinat amb anterioritat podran tornar a inscriure’s en 
una nova prova amb l’objectiu d’obtenir un certificat actualitzat. 

Expedició dels certificats. 

El certificat ACTIC consisteix en un document digital en format PDF signat 
electrònicament. 

Els continguts, que cal saber depenent del nivell que volem acreditar. 
 
Els coneixements, procediments i actituds a assolir per a cada nivell estan 
recollits en el decret 89/2009 de 9 de juny en el seu annex 2 publicat en el 
DOGC el dia 11 de juny de 2009 i també en un document PDF publicat per la 
Generalitat de Catalunya de 35 pàgines que és un extracte del annex 2. 
 
Com estudiar. 
 
Per el nivell bàsic, la generalitat ha previst una web amb els continguts 
formatius de suport ( http://actic.citilab.eu/ ), que conté la documentació, vídeos 
i àudio per a cada apartat del temari (de C1 a C6).  
Per assolir aquests coneixements no hi ha millor forma que practicar el que 
sabem i el que ens falta per aprendre, i en moltes ocasions a nivell de 
motivació és millor fer-ho en grup. 
Les empreses i/o persones de Manresa i rodalies, interessades en fer un curs 
de preparació a la prova ACTIC de nivell bàsic o mitjà, podeu posar-vos en 
contacte enviant un correu a gbinfor@ya.com ó gbinfor@gbinfor.com  i es 
buscaran les hores i el lloc on poder realitzar-lo. 
 
 
Nota. 
 
El logotip ACTIC i els gràfics utilitzats en aquest document són propietat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Més informació sobre ACTIC a : http://www20.gencat.cat/portal/site/actic 
 


