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INFO-SAL TARRAGONÈS 

L ’ACTIC és  la  denominac ió 

d’“acreditació de competències en 

tecnologies de la informació i la 

comunicació”.  

És un 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,  doncs, que 

qualsevol persona major de 16 anys 

pugu i  dem os t ra r  l es  s eves 

competències TIC mitjançant una 

prova. Tant la prova com l’obtenció 

del certificat són telemàtics. 

Les  pe rs ones  que  s upe ren 

satisfactòriament la prova tenen un 

certificat acreditatiu que emet la 

Generalitat, i que els possibilita 

demostrar un determinat nivell de 

competències (bàsic, mitjà o avançat) 

en TIC davant de qualsevol empresa 

o administració. 

 

Per a què serveix?  

Aquest certificat no és obligatori, però 

en el mercat de treball incrementa les 

possibilitats d’aconseguir feina. 

Progressivament es pot convertir en 

un requisit necessari, tant en 

empreses públiques com 

privades, com per exemple, un 

determinat nivell de català o 

tenir el carnet de conduir. 

 

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 

Procediment per obtenir l'acreditació: 

Els passos a seguir són els següents: 

- Els aspirants s’han de registrar 

com a usuaris a la pàgina 

www.actic.gencat.cat i una vegada 

es tingui nom d’usuari i contrasenya i 

es realitzi el pagament de la quota 

establerta es pot sol�licitar, via 

telemàtica, dia i hora per realitzar la 

prova en el centre col�laborador 

desitjat. Les taxes varien en funció 

de la situació personal de l’aspirant 

(certificat de discapacitat igual o 

superior al 33%, situació de 

desocupació, família nombrosa, etc.) 

i en funció del nivell escollit (1, 2 o 

3). Així doncs va des de la gratuïtat 

per a les persones aturades, 

jubilades o amb una discapacitat a 

partir del 33%, fins a un màxim de 

15€ (1r nivell), 20€ (2n nivell) i 25€ 

(3r nivell). El tràmit del pagament per 

internet pot tenir un petit descompte. 

- L’avaluació es realitzarà mitjançant 

una prova automatitzada que es farà 

e n  e l  c e n t r e 

col�laborador escollit (no 

es pot fer des de casa 

telemàticament).  

La prova consistirà en 

respondre en un temps 

concret un conjunt de 

preguntes de diversos 

tipus que el sistema 

d e t e r m i n a r à 

aleatòriament.  

Per superar la prova, la puntuació 

obtinguda ha de ser com a mínim el 

70% de la puntuació màxima.  Un 

cop finalitzada la prova, el resultat és 

"apte/a" o "no apte/a".  

- En línia es pot descarregar el 

certificat acreditatiu del nivell de 

competències en qualsevol moment.  

Relació de centres al Tarragonès: 

  

COMPETÈNCIA DIGITAL: ACTICCOMPETÈNCIA DIGITAL: ACTIC  

Centre Adreça 

Aula Magna Av. Països Catalans 22, 
43007 St. Pere i St. Pau. 
Tarragona 

CFA         
Tarragona 

Perllongació carrer B s/n, 
43006 Tarragona 

Aulacat Av. Catalunya 62,          
43002 Tarragona 

Espai Teltres 
Campclar 

C. Riu Brugent 14 baixos, 
43006 Tarragona 

Telecentre 
Tgna. Centre 

Pl. Imperial Tàrraco, 1 
43005 Tarragona 

Telecentre 
Part Alta 

C. Puig d’en Pallars s/n, 
43003 Tarragona 

Aula Acadè-
mica Oberta 

Av. Catalunya 6,        
43830 Torredembarra 
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Actualment, els estudis de Logopedia s’han convertit 

en un Grau universitari i la llicenciatura està fase 

d’extinció per a aquelles persones que ja l’han iniciada.  

Aquests estudis consisteixen en la formació teòrico-

pràctica necessària per dur a terme activitats de pre-

venció, avaluació i intervenció en els trastorns del llen-

guatge, la parla, la veu i la lectoescriptura de 

la població infantil i adulta. 

La logopèdia té per objectiu l'avaluació, diag-

nòstic i tractament dels trastorns de la parla, la 

veu, les funcions orals no verbals com ara la 

deglució, el llenguatge oral i escrit i altres for-

mes de comunicació en persones de qualse-

vol edat.  

Una altra funció del logopeda és planificar i 

executar intervencions preventives per reduir 

la incidència d'aquests trastorns i per millorar 

les funcions verbals i comunicatives en persones sa-

nes. Així com assessorar i derivar a altres especialis-

tes que puguin aportar més informació al diagnòstic. 

També dur a terme una coordinació i seguiment amb 

altres professionals que interactuen amb el pacient, 

professors, pediatres, otorrinolaringòleg/a, dentistes... 

El perfil dels estudiants que vulguin cursar aquests 

estudis han de tenir capacitat per a les relacions inter-

personals i el treball en equip, capacitat d’escoltar, 

d’adaptació a l'entorn, responsabilitat i dedicació. A 

més a més, han de tenir disposició per a la resolució 

de problemes i la presa de decisions, per a l'autoapre-

nentatge i que mostrin respecte davant els valors i la 

cultura de les persones.  

També han de ser capaços d’assumir responsabilitats i 

comprometre’s amb la salut i el 

benestar de les persones.  

Igualment cal que tinguin un bon 

domini de la llengua i una ade-

quada dicció i fluïdesa verbal.   

Les causes de les alteracions del 

llenguatge poden ser diferents, 

problemes neurològics, psicoa-

fectius o físics, per tant, els prin-

cipals sectors d'ocupació són: 

- El camp de la salut: serveis de 

neurologia i/o de rehabilitació en hospitals i centres de 

salut. 

- El camp de l'educació: centres de rehabilitació, cen-

tres geriàtrics, gabinets psicològics, centres d'atenció 

primerenca (CEDIAP), etc.● 

ACTUALITATACTUALITAT  
  

Diccionari de les ocupacions: LOGOPEDA 
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F O R M AC I Ó : 
“Voluntariat, 
nen malalt i 
família” 

A F A N O C 

(Associació de 

n e n s  a m b 

càncer) realitza 

durant el 5 de 

novembre una jornada formativa 

a l’Hospital Joan XXIII de Tarra-

gona adreçada tant a persones 

amb experiència en tasques 

d’atenció a infants en l’àmbit hospi-

talari com a persones que volen 

iniciar la seva col�laboració en 

aquest camp. 

El curs d’iniciació “Voluntariat, nen 

malalt i família” té els següents con-

tinguts: 

- Drets i deures del voluntariat. 

- Com acollir les noves famílies. 

- Jocs i joguines per distreure els infants 

- Trets bàsics d'altres cultures. 

- Què ha de fer el voluntariat per acom-

panyar i respectar el tarannà i formes 

de vida diferents. 

- El joc com a eina d'aproximació a 

l’Infant malalt. 

Horari: de 10h a 14h i de 15.30h a 

19.30h  

Durada: 8 hores  

Preu: 10€  

Lloc: C. Doctor Joan Mallafré Guasch, 

4 – Tarragona (Hospital Joan XXIII)  

Més informació i inscripcions a:    

977 228 712 i afanoc@afanoc.org ● 

On cursar els estudis: 

Universitat Autònoma de Barcelona (www.uab.es) 

Universitat Ramon Llull  (www.blanquerna.url.edu) 
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DISPOSITIUS D’ACCÉS és 
un programa de diverses 
entitats sòcies distribuïdes 
per Catalunya amb el suport 
del Departament de Treball.  

A  T a r r a g o n a ,  e s 
desenvolupa a barris de 
ponent, per part de la 
Fundació Casal l’Amic i l’Associació 
Casal dels Infants per a l’acció social 
als barris.  

Objectius de la intervenció 

El principal objectiu és millorar la 
integració social, formativa i laboral de 
joves d’entre 16 i 25 anys amb 
especials dificultats a causa de la seva 
baixa ocupabilitat. 

Destinataris: 

Joves nois i noies de 16 a 25 anys en 
risc d’exclusió social del territori de 
barris de Ponent, amb llargs períodes 
de desactivació, amb abandonament 
precoç de la formació reglada i baix 
nivell de competències instrumentals, 
valors contradictoris a la cultura de 
treball i dificultats d’accés al mercat 
l a b o r a l  m i t j a n ç a n t  l a  xa r x a 
normalitzada. 

M e t o d o l o g i a  d e 
l'actuació: 

Dispositiu centrat en el  
d e s e n v o l u p a m e n t 
d’itineraris d’inserció 
personalitzats. Cobrint 
totes les fases del 
procés: acollida del jove 

en situació de vulnerabilitat, diagnosi 
del seu perfil competencial i objectiu 
professional , defin ició del  pla 
d'inserció, orientació professional i cap 
a  l a  f o r m a c i ó ,  f o r m a c i ó 
professionalitzadora en el sector 
comerç, capacitació d'habilitats socials, 
relacional i tècniques i, finalment, 
intermediació laboral a l'empresa, 
incloent-hi el seguiment posterior. 

Aquests itineraris poden anar dirigits a: 

1.- Orientació i acompanyament cap 
a l’ensenyament formal o post-ESO: 
Els itineraris poden servir per orientar 
els joves cap a la formació més adient 
d’acord amb les seves capacitats i 
interessos, i sempre que sigui adient 
per al jove es faran derivacions 
formatives, de retorn a l'ensenyament 
formal o formació professionalitzadora. 

 

2.- Orientació i acompanyament al 
sector comerç a partir de la 
formació pre-laboral: Mòdul de 

comerç i atenció al públic, es 
contempla el treball d’hàbits i habilitats 
bàsiques i l’apropament inicial a l’ofici 
per orientar la seva incorporació a una 
primera experiència en entorn laboral a 
través de pràctiques a empresa. 
L’objectiu és la continuïtat de l’itinerari, 
que pot ser tant formatiu com 
d’inserció al mercat laboral. 

3.- Orientació i acompanyament a la 
recerca de feina: en forma de tutories 
d’acompanyament i sessions grupals 
de desenvolupament d’aspectes 
personals per a l’ocupació o recerca 
activa de feina, i tallers d’activació per 
a joves, amb un ampli vessant 
d’orientació i seguiment personalitzat, 
que permeti orientar el jove cap a 
noves professions i ocupacions. 

Contacte: Per a més informació i/o 
derivacions:  

Montse Cunillera 650 908 465, 
mcunillera@casaldelsinfants.org 

Roser Molas 639 627 578 

acces@casalamic.org● 

ATENCIÓ A L’USUARI 

OFICINA JOVE TARRAGONÈS  

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT D’ÀMBIT COMARCAL EN TEMES D’HABITATGE, 
SALUT, INFORMACIÓ JUVENIL, TREBALL... 

  

PLAÇA IMPERIAL TÁRRACO, NÚM.1,  TARRAGONA 

www.oficinajove.cat/tarragones TEL. 977251873 

       ATENCIÓ ALS MUNICIPIS DEL TARRAGONÈS 

      SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

joventut@tarragones.org  (polítiques de joventut) 

                       sal@tarragones.org (treball i formació laboral)                  
  www.tarragones.cat 

RECURSOS LABORALS: FUNDACIÓ CASAL AMIC I  

ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS 
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