
 

BECA.MOS 
“TREBALLANT PER LA OCUPABILITAT DELS I 

LES JOVES” 
 

Centre d’Esplai el NUS 

05/02/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“MOS CERTIFICATION FOR EMPLOYABILITY” – PROGRAMA PER A LA FORMACIÓ I 
ACREDITACIÓ DE PERSONES JOVES 



 

 

Presentació 
Microsoft i Fundació Esplai inicien un període de col·laboració 2012-2014 amb l’objectiu 

d’oferir als i les joves de 16 a 30 anys la certificació MOS (Microsoft Office Specialist) que els 

permetrà incrementar les seves possibilitats d’ocupabilitat i acreditar les seves competències 

i coneixements digitals. Aquesta certificació, que s’ofereix de forma gratuïta, té un cost real 

d’entre 60 i 300 euros si va acompanyada de de formació en línia o presencial 

complementaria. 

El Centre d’Esplai el Nus, atenent a les dades d’atur juvenil actuals i essent una entitat que 

realitza una tasca educativa, social i d’interès públic, te entre els seus objectius generals 

“Prevenir les situacions de risc social, compensar els dèficits socioeducatius mitjançant 

l'adquisició d'hàbits i competències.”  

Per aquest motiu el Centre d’Esplai el Nus i la Fundació Esplai han signat un acord per el qual 

la nostre entitat forma part d’aquest projecte com a ENTITAT FORMADORA, que l’habilita per a 

la realització de la formació, tutories, seguiment i realització de la prova MOS en les tres 

modalitats: Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 i Microsoft Powerpoint 2010.  

Per que és important? 

 

 

 

 

Es tracta d’una acreditació que te 
validesa internacional i també 

convalida crèdits de lliure elecció en 
algunes universitat de l’Estat, essent a 
la vegada la certificació oficial en TIC 

per als estudiants universitaris 
reconeguda per CERTIUNI. 

Podran acreditar-se oficialment dels 
seus coneixements d’ofimàtica en 

programes com WORD, EXCEL i 
POWERPOINT 2010.  

La formació els permetrà als joves 
obrir-se nous camins a través de les 

seves habilitats i competències TIC en 
termes d’ocupació.  

Per a les organitzacions suposa un 
element de motivació acreditar 

oficialment la formació de les persones 
joves i a la vegada, integrar-la en els 
seus programes per a la ocupació. 



 

 

Què oferim? 
Oferim la possibilitat de formar i acreditar a 100 joves d’entre 16 i 30 anys en competències 

digitals, concretament en les relaciones al programari Office de Microsoft fins a juny del 

2014. 

Una formació ON-LINE tutoritzada a través del projecte RED CONECTA del Centre d’Esplai el 

Nus i dels seus responsables. En tot moment els usuaris del programa podran resoldre 

dubtes de forma continuada. Plataforma e-learning per a la formació. 

Un professional que realitzarà el seguiment de la formació i la supervisió de les proves i els 

processos de certificació. 

L’ús de les nostres sales RED CONECTA situades al Barri Centre i al Barri de Torreblanca i 

dotades de les últimes tecnologies i del paquet OFFICE 2010 per al seguiment de la formació 

ON-LINE així com per a la realització de les activitats propostes.  

Així mateix la realització de dues sessions presencials a l’aula Red Conecta del barri de 

Torreblanca, situada al Centre Cívic Torreblanca, per a la preparació i simulació de la prova 

d’acreditació.  

Què demanem? 
Suport per a la visualització del projecte a tots els àmbits educatius i culturals de la ciutat per 

tal d’arribar al màxim número de joves. Així com en la difusió dels objectius del projecte. 

Temari 
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Compartir i mantenir 

documents. 

Dar format als nostres textos. 

Aplicar configuracions de 

pàgina i contingut reutilitzable. 

Afegir il·lustracions i objectes 

gràfics en un document. 

Revisar documents. 

Aplicar referències i 

hipervincles. 

Realitzar operacions de 

combinació de 

correspondència. 
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Gestionar l'entorn dels fulls de 

càlcul. 

Crear dades en les cel·les. 

Aplicar format a cel·les i fulls 

de càlcul. 

Gestionar fulls de càlcul i 

llibres. 

Aplicar fórmules i funcions. 

Presentar dades visualment. 

Compartir dades dels fulls de 

càlcul amb altres usuaris. 

Analitzar i organitzar dades. 
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Gestionar l'entorn de l'espai 

de treball. 

Crear una presentació de 

diapositives. 

Treballar amb elements 

gràfics i de multimèdia. 

Crear gràfics i taules. 

Aplicar transicions i 

animacions. 

Col·laborar en presentacions. 

Preparar presentacions per 

distribució. 

Distribuir presentacions 



 
 

Com ho farem? 
El projecte constarà de 4 accions concretes a través de les quals els alumnes es podran 

acreditar en cada un del mòduls de la certificació (les 4 accions per cada mòdul): 

 FORMACIÓ ON-LINE TUTORITZADA - Això vol dir que els alumnes treballaran i 
prepararan els mòduls de forma autònoma però hem cregut convenient la opció de 
tenir un tutor que els guiarà i els ajudarà al llarg de la mateixa de forma diària. 
Plataforma MOODLE. 
 

 SESSIÓ PREPARACIÓ DE LA PROVA – Els alumnes que hagin preparat la formació 
realitzaran una acció presencial de dues hores per a preparar la prova i familiaritzar-se 
amb el llenguatge de la mateixa. (PRESENCIAL) 
 

 PROVA PRÈVIA – Els i les joves realitzaran una prova prèvia que ens ajudarà a saber 
qui ha aprofitat la formació ON-LINE i a garantir que només es presentarà qui hagi 
treballat durant la formació. (PRESENCIAL) 
 

 PROVA MOS – Prova de competència en alguns o en tots els mòduls, té una durada de 
45’ cada mòdul. (PRESENCIAL) 
 

 

 

 La formació de cada mòdul té una durada de 20 a 30 hores i cada joves decidirà si es vol 

realitzar cada prova per separat. 

 

Formació    
ON-LINE 

tutoritzada 

Un cop inscrit, els 
joves tindran accés a 
la formació ON-LINE 
a través d'un aula 

MOODLE.  

 

La formació de cada 
mòdul té una durada 

d'unes 20 a 30 
hores.  

Realització 
d'una sessió 
presencial de 

preparació 

Un cop realitzada la 
formació ON-LINE, es 
realitzarà una sessió 

presencial on es 
prepararà la prova a 

través d'una eina 
que simularà 

l'examen i ens 
ajudarà a organitzar 
els coneixements i a 

familiaritzar-nos 
amb el llenguatge 

de la prova.  

Prova prèvia 

Es realitzarà una 
prova prèvia que ens 

permetrà garantir 
que els i les joves 

que es presentaran 
posteriorment a 
l'examen, han 
preparat bé els 
materials i han 

seguit bé la 
formació.  

Realització de 
la prova MOS 

La realització es 
realitzarà de forma 
presencial al Centre 
Cívic Torreblanca de 
Sant Joan Despí on 
el Centre d'Esplai el 
NUS disposa d'una 

sala de RED 
CONECTA preparada 
per a la realització 

de la mateixa.  


