
 

INFORMACIÓ, REQUISITS I DOCUMENTACIÓ PER PERINSCRIURE’S AL 

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  A DISTÀNCIA (GES-IOC) 

 

 

Informació sobre 

el curs 

El CFA El Vendrell és centre de suport de l’Institut Obert 

de Catalunya i, per tant, oferim el GES a distància des 

de la seva plataforma. El GES està compost per 34 

mòduls de durada trimestral, dividits en dos cursos 

(GES 1 i GES 2). 

Informació GES a distància al CFA El Vendrell (click 

aquí) 

 

Informació GES a distància a l’IOC (click aquí) 

 

 

Matrícula 2020-

2021 

NO HI HA PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ 

S’ha de formalitzar la matrícula directament, trucant al 

centre per agafar cita prèvia ( a partir del dia 2 de 

setembre) 

El proper període de matrícula és del 3 al 10 de 

setembre de 2020 

 

Durada 

 

 

Tres trimestres: tardor, hivern i primavera 

 

Horari 

 

 

Sense horari. En el cas dels exàmens presencials que 

calguin fer es notificarà la data i hora per vindre al CFA 

El Vendrell a fer-los.  

 

 

Preu 

Per cursar fins a 4 mòduls (per trimestre): 15,10 euros 

 

Per cursar 5 mòduls o més (per trimestre): 25,00 euros 

 

Assegurança escolar: 1,12 € (menors de 28 anys) 

https://agora.xtec.cat/afaelvendrell/ges-a-distancia-ioc-2/
https://agora.xtec.cat/afaelvendrell/ges-a-distancia-ioc-2/
https://ioc.xtec.cat/educacio/ges


 

 

Hi ha bonificacions i/o exempcions (consultar web) 

 

Títol 

 

 

Graduat en Educació Secundària 

Requisits d’accés Tenir 18 anys o més (o complir-los l’any natural en què 
es formalitza la matrícula). 

Les persones que tenen entre 16 i 18 anys i volen 
estudiar a distància han de demanar una autorització a 
la direcció de l’IOC. Aquesta autorització és de caràcter 
excepcional i de manera individual a les persones que 
per raons laborals o per necessitats educatives 
específiques no puguin seguir els estudis de règim 
ordinari. 

Que el CFA El Vendrell sigui el centre de suport de l’IOC  
més proper al seu domicili. Podeu mirar quin és el vostre 
centre de suport més proper a centres de suport IOC – 
GES. 

Per convalidar mòduls: 

 Aportar certificat de notes de 3r ESO i/o de 4t 
d’ESO 

 Graduat Escolar (EGB) 
 Altres documents oficials que acreditin les 

convalidacions (les ha d’aprovar el Centre) 

 

 

Documentació 

requerida 

 
Original i dues fotocòpies del DNI, NIE o passaport 

(en vigència). 
 

acadèmica justificativa d’estudis anteriors: títols oficials, 
llibre d’escolaritat o certificats oficials de notes (no són 
vàlids ni butlletins de notes ni informes d’avaluació). 
 

Original i dues fotocòpies de la documentació 
acreditativa de la bonificació de les taxes. 

 

https://agora.xtec.cat/afaelvendrell/ges-a-distancia-ioc-2/
https://ioc.xtec.cat/educacio/ges-centres-de-suport
https://ioc.xtec.cat/educacio/ges-centres-de-suport


 

Si han fet PQPI, s’ha de portar certificat mòduls A i B. 

 

Si fan PQPI, s’ha de portar el certificat oficial signat i 
segellat pel centre on cursen els mòduls A i B, amb les 
recomanacions del tutor per escrit. 

 
 


