TAD/AC3

PREPARA’T PER AL CERTIFICAT ACTIC (Nivell 1)
OBJECTIUS

CONSULTORA

Preparar la prova per a l’obtenció del
certificat ACTIC de nivell 1.

P.H.R.O. TRAINING CONSULTANTS &
PARTNERS, S.L.
EXPERTS
VICTOR PEREZ
JUAN CARLOS GODOY
MANUELA MONTERROSO
JOSEP R. ALONSO

CONTINGUTS
Els àmbits i àrees a preparar per a la prova ACTIC 1
•
•
•
•
•
•

Cultura, participació i civisme digital.
Tecnologia digital.
Navegació i comunicació en el món digital.
Tractament de la informació escrita.
Tractament de la informació gràfica, sonora i imatges fixes.
Tractament de la informació numèrica.

La simulació de prova ACTIC 1
METODOLOGIA
En la impartició es fa ús d’estratègies didàctiques actives, que pretenen fomentar l’aprenentatge per
descobriment. Les sessions es plantegen al voltant de la realització d’exercicis acompanyats per una exposició
dels conceptes claus.
Per a facilitar diferents ritmes d’aprenentatge a l’aula, és facilitarà un tutorial així com material didàctic
pel seguiment de les sessions. Complementàriament, es dotarà al curs de l’espai virtual
d’aprenentatge (e‐ learning platform PHRO) on es podrà accedir als propis continguts del curs, així com
obtenir altres recursos, que facilitin interessos individuals sobre l’aprenentatge en aquests programes.
Abans de començar, es realitzarà una prova de nivell en quant als continguts a preparar, a fi de determinar
el temps i treball necessari a invertir per a afrontar amb garanties d’èxit la prova.
Segons el perfil d’entrada de cada participant serà necessari actuar amb un pla de treball addicional, segons
cada participant, donat que l’objectiu és donar expectatives reals sobre el temps i la dedicació que s'haurà
d'emprar.
Es facilitarà als assistents un dossier guia amb la presentació de continguts tractats, amb l'objectiu de dur a
terme la transferència de coneixement. Es facilitarà un qüestionari amb la finalitat d'obtenir un report de
la pròpia sessió, i que alhora servirà com a valoració del desenvolupament i propostes de millora.
Finalment, es dotarà a la formació d’una sèrie de simulacions dirigides a entrenar la prova ACTIC.

