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Finalització dels cursos del primer trimestre en formació 
TIC a la comarca  

 

Montblanc  L'Espluga de Francolí  Santa Coloma d e Queralt  

   

4 cursos organitzats 7 cursos organitzats 3 cursos organitzats 

116 hores i 43 alumnes  156 hores i 84 alumnes  75 hores i 24 alumnes 

El Centre Telemàtic de la Conca de Barberà disposa en l'actualitat de tres seus 
fixes on s’hi fan cursos de formació; el Punt TIC de Montblanc, el Punt TIC de 
l'Espluga de Francolí i el Punt TIC de Santa Coloma de Queralt. 

El Punt TIC de Montblanc des del juliol del 2009 es troba ubicat al nou Centre 
d’Iniciatives Empresarials, Conc@ctiva, on el seu paper principal és donar accés a 
les noves tecnologies al món empresarial de la Conca de Barberà, amb formació, 
assessorament TIC, accés lliure. Aquesta nova ubicació ha causat una petita 
davallada en el nombre de persones que s’han matriculat als cursos, degut a la 
distància amb el centre del municipi i a la major especialització dels cursos. 

Per donar a conèixer el telecentre i les seves subseus s'han organitzat diferents 
activitats mensuals, per tal de difondre aquests locals i l'activitat que s'hi 
desenvolupa.  

Als tres Punts TIC fixes de la Conca de Barberà s’hi ha fet 347 hores de 
formació, cursades per un total de 151 alumnes. 
  

Cursos d’Internet i S.O. Windows al Punt TIC de Montblanc 
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Concactiva ha començat a fer les proves per obtenir el 
certificat ACTIC que expedeix la Generalitat de 
Catalunya. 

Des del gener d’aquest any, el Centre d’Iniciatives Empresarials de la Conca de 
Barberà “Concactiva”, és centre col•laborador de l’ACTIC,  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. Aquest certificat l’expedeix la 
Generalitat de Catalunya i hi té accés tota la ciutadania major de 16 anys.  

Els seus continguts incorporen una perspectiva global sobre la societat del 
coneixement, i sobre les bones pràctiques, el civisme i la cultura digital. 

Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat 
acreditatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat 
nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol 
empresa o administració. Aquest certificat s’obté al mateix moment de finalitzar la 
prova i aconseguir el resultat d’apte, per tant, tant la prova com l’obtenció del 
certificat seran processos telemàtics.  

El certificat acreditatiu és un document PDF signat electrònicament amb 
signatura expedida per l’Agencia Catalana de Certificació a la Generalitat de 
Catalunya, on consta la data, el nom, DNI i el nivell superat de la persona que ha 
efectuat la prova. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualment, només es pot obtenir els certificats dels nivells bàsic i mitjà. No es 
preveu poder obtenir el nivell avançat fins a finals d’aquest any 2010. 

Per obtenir tota la informació detallada s’ha d’anar a la pàgina web 
http://www.actic.cat o a www.gencat.cat/actic  
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Notícies externes 

 
Una de cada quatre pimes espanyoles accedeix a 
Internet mitjançant dispositius mòbils/www.cambrareus.org 

El 95% de les pimes espanyoles disposa de 
connexió a Internet, i d'elles, una de cada quatre 
accedeix a la Xarxa mitjançant tecnologies mòbils, el 
que suposa un increment del 5% respecte l'any 
anterior. En el cas de les microempreses, la 
connectivitat és present al 53%, sent un 18,2% les 
que utilitzen la banda ampla mòbil. Així es desprèn de 
l''Informe ePyme 2009. Anàlisi sectorial d'implantació 
de les TIC a la pime espanyola ', elaborat per Fundetec 
en col.laboració amb la Direcció General de Política de 

la Pime (DGPYME), que s'ha presentat aquest dimarts a Madrid, en el marc del Saló 
Miempresa. 
 

Els webmàsters proposen que el Govern obligui les 
empreses a tenir el web en català/www. tinet.cat 

Els Webmàsters Independents en Català, de Cultura 
i d'Àmbits Cívics proposen que el Govern obligui les 
empreses que operen a Catalunya a tenir una versió 
en català els seus webs. 'Destaquem i denunciem que 
la Llei de política lingüística no diu absolutament res 
d'Internet', ha afirmat a l'ACN un dels coordinadors de 
WICCAC, Joan Soler, qui considera que si bé la situació 
de la llengua a Internet és 'bona', punxa en el sector 
empresarial. Per això, l'associació vol que 
l'Administració engegui una mesura similar a la de la 
retolació en català als comerços però, en aquest cas, 

aplicada als aparadors virtuals. WICCAC elabora mensualment un baròmetre de l'ús 
del català que les empreses fan a Internet. 
 

EyeOS presenta la seva versió 2.0 que ha elaborat des de 
zero/www. tinet.cat 

El sistema operatiu en línia EyeOS, elaborat des de 
Catalunya, ja disposa de versió 2.0 final i es pot 
descarregar gratuïtament al nou web eyeos.org. De 
moment, l'aplicació està disponible únicament en 
anglès i s'espera que en els propers dies i setmanes 
apareguin les traduccions a altres llengües com la 
catalana. La nova versió d'aquest escriptori virtual 
accessible des de l'ordinador ha estat dissenyada des 
de zero i presenta novetats destacables com la que 

més d'un usuari pugui editar un mateix document d'un processador de textos en un 
mateix moment. D'aquesta manera, EyeOS es vol perfilar com una alternativa lliure 
als serveis en línia de Microsoft i Google. 
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Webs d’interès  

 
TDT.cat 

 
Televisió Digital Terrestre 
 

 

La Televisió Digital Terrestre (TDT) és el sistema de difusió del senyal de 
televisió que utilitza la tecnologia digital per transmetre la imatge, el so i altres 
serveis mitjançant les ones terrestres. Per emetre s'utilitzen els mateixos centres 
emissors i per rebre s’utilitzen les mateixes antenes que hi ha als habitatges per a 
la televisió terrestre analògica. 

Què és? Quan i com la podré veure? M’arriba la senyal? 

Totes aquestes preguntes i més, a la web: www.TDT.cat 

 

Recursos 

 
Ja està disponible Barcelona en 3D al Goolge Earth/www.tinet.cat 

 

Descarregat Google Earth, busca Barcelona i activa la Capa Edificis 3D 

 

Més notícies a www.concadigital.cat  


