
 

 

 

 

 

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A DISTÀNCIA 

 
Podeu trobar la informació al web del centre https://agora.xtec.cat/cfalacreudebarbera/ i al 
web de l’IOC https://ioc.xtec.cat/educacio/ 

Dades de la preinscripció 

Del 22 al 26 febrer de 2021. 

 Necessiteu tenir una adreça electrònica 

 Necessiteu tenir escanejada al documentació que presenteu. El centre no pot escanejar-la. 

 Heu de fer la preinscripció des de casa seguint les instruccions que teniu a continuació 

 

Matrícula amb cita prèvia 

Per poder matricular-vos a l’IOC, heu de seguir els passos que teniu a continuació:  

 

PRIMER PAS: Preinscripció telemàtica 
 

1. Ompliu l’aplicatiu de Preinscripció. Feu clic a https://ioc.xtec.cat/secretaria/ges/alta 

2. Escolliu Centre de Suport. (CFA La Creu de Barberà) 

3. Premeu el botó Desar.  

Us enviaran un missatge per correu electrònic amb el nom d’usuari i la contrasenya per entrar al campus IOC. 

 

SEGON PAS: Omplir les dades personals i penjar la documentació 
 

1. Obriu el missatge que haurà arribat al vostre correu electrònic. Tindreu un nom 
d’usuari i una clau d’accés per al Campus IOC. 

2. Accediu al campus IOC (https://ioc.xtec.cat/educacio/) amb el nom d'usuari i la clau 
d’accés que heu rebut per correu electrònic. 

3. Feu clic a Secretaria GES i cliqueu a la pestanya de Dades personals per 
completar totes les dades que hi manquen. 

4. Cliqueu la pestanya Documents aportats i pengeu la documentació que aporteu.  

Heu de fer una fotografia de mòbil on aparegui la documentació original i al costat 
el vostre DNI. No serà vàlid cap altre format. 

 

El DNI és obligatori i si és el cas, la resta de documentació acadèmica i administrativa.  

A la pàgina https://ioc.xtec.cat/educacio/gers-matriculacio trobareu tota la informació sobre 
la documentació que necessiteu aportar. 

 

Amb aquests dos passos acaba el procés de preinscripció, però 

NO ESTEU NI INSCRITS NI MATRICULATS. 

 

https://agora.xtec.cat/cfalacreudebarbera/
https://ioc.xtec.cat/educacio/
https://ioc.xtec.cat/secretaria/ges/alta
http://ioc.xtec.cat/campus
https://ioc.xtec.cat/educacio/gers-matriculacio


 

 

 

 

 

TERCER PAS: Formalitzar la matrícula i acordar el pla de treball 

 

1. Des del 22 al 26 de febrer heu d’enviar un correu a cfalacreudebarbera@gmail.com 
amb el vostre nom i cognoms, el vostre e-mail i el vostre número de telèfon.  

2. Des del centre, rebreu una trucada telefònica en la qual se us donarà cita per a la 
sessió informativa i es verificarà la documentació aportada. 

3. En la sessió informativa s’explicarà com funciona el campus IOC i es farà una 
petita entrevista, es triarà l’itinerari a fer i es formalitzarà la matrícula.  

4. Un cop feta la matrícula ja es podrà fer el pagament en el període establert per a 
fer-ho. 

 
 

QUART PAS: Fer efectiu el full de pagament  

 

1. Amb la carta de pagament haureu de satisfer l’import corresponent en les dates 
establertes.  

Consulteu els preus públics en aquest enllaç: 

https://ioc.xtec.cat/educacio/secretaria-preus-publics. 

 

2. Pots fer-ho  

 amb la targeta de crèdit a través del campus IOC (24h – 7 dies setmana). 

 als caixers automàtics (24h – 7 dies setmana). 

 a qualsevol oficina de l’entitat bancària BBVA (consulteu horaris). 

 

UN COP SAFISTET L’IMPORT,  

 

JA ESTEU MATRICULATS. 

mailto:cfalacreudebarbera@gmail.com
https://ioc.xtec.cat/educacio/secretaria-preus-publics

