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OFERTA CCOO FORMACIÓ ACTIC I COMPETIC 
 
Atesa la proximitat de convocatòries de processos selectius i el pes que en ells es preveu que tindrà 
l’acreditació de coneixements en TIC, CCOO un oferim dues possibilitats de formació. 
 
Fundació Paco Puerto 
 
La Fundació Paco Puerto ofereix formació en ACTIC, nivell Bàsic i nivell Mitjà. Aquests cursos son on-line. 
El període d’inscripció i matriculació es manté obert tot l’any. El procediment per inscriure’s al curs és el 
següent: 1) preinscriure’s al curs a través de la web de la Fundació Paco Puerto. 2) un cop feta la 
preinscripció rebreu el número de compte on cal fer el pagament i enviar a la Fundació Paco Puerto el rebut. 
3) un cop la Fundació rebi el pagament i el rebut de pagament d’afiliació, en cas de ser-ho, us enviaran les 
instruccions i codis per accedir a la plataforma. 

• Curs preparacio ACTIC nivell mitjà https://fundaciopacopuerto.cat/curso/preparacio-actic-nivell-mitja-
66554/ 

• Curs preparació ACTIC nivell bàsic https://fundaciopacopuerto.cat/curso/preparacio-actic-nivell-
basic-66553/ 

Si ja heu fet cursos amb la Fundació Paco Puerto, us haureu d’identificar amb el vostre usuari i contrasenya; 
si no és així, us haureu de registrar com a nou usuari. Els preus dels cursos son: 

• ACTIC BÀSIC:  Afiliats/des a CCOO: 30€ No afiliats/des: 60€ 
• ACTIC MITJÀ:  Afiliats/des a CCOO: 40€ No afiliats/des: 80€ 

 
Per qualsevol dubte o consulta contacteu amb fppuerto@ccoo.cat o per telèfon 934812217 
 

Escola d’Adults Manuel Sacristán 

L’Escola d’Adults Manuel Sacristán, centre públic creat a partir d’un conveni de col·laboració entre CCOO i 
la Generalitat de Catalunya, ofereix formació en COMPETIC, equivalent a l’ACTIC a tots els efectes. 

• COMPETIC 1 (Curs anual de 105 hores, amb 3 hores setmanals de classes. Equivalent a ACTIC 
BÀSIC). Preu 10€ 

• COMPETIC 2 (Curs anual de 140 hores, amb 4 hores de classes setmanals. Equivalent a l'ACTIC 
MITJÀ).Es pot cursar presencial a distància. Preu 5€ 

• COMPETIC 3 (Curs anual de 105 hores, amb 3 hores setmanals de classes. Equivalent a l'ACTIC 
AVANÇAT). És necessari tenir el COMPETIC 2 o ACTIC mitjà. Es pot cursar presencial i a 
distància. Preu 5€. 
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