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• Accés al Campus IOC

Des del moment en què inicieu la matrícula teniu accés al Campus IOC http://ioc.xtec.cat, 
utilitzant l'usuari i la contrasenya obtinguts en el primer pas del procediment de la matrícula. 

Durant el període de sol·licitud de matrícula,  del 2 a l'11 de maig de 2018, només tindreu 
accés a:

• Secretaria FP: és la secretaria virtual amb les dades i tràmits de matrícula.

• Orientació per a la matrícula: és una aula on podreu consultar informació diversa 
sobre el  procediment  de matrícula,  però més especialment  informació acadèmica 
sobre el contingut i funcionament de cada cicle formatiu que s'ofereix a l'IOC. 

A  partir  del  12  de  maig  de  2018 i  fins  que  s'obrin  les  aules  només  tindreu  accés  a 
Secretaria FP per continuar els tràmits de la matrícula.

• Inici de les activitats 

A partir del dia  5 de setembre de 2018 tindreu accés a la  Tutoria i al taller  Aprendre en 
línia (TAL). 

Des  de  l'aula  de  Tutoria rebreu la  informació  i  l'orientació  necessàries  per  a  la  vostra 
incorporació al Campus IOC. 

En el taller  Aprendre en línia veureu els recursos i les eines disponibles al Campus IOC 
que  us  permetran  seguir  el  procés  d'aprenentatge  i  comunicar-vos  amb el/la  tutor/a,  el 
professorat i la resta del grup.

• Materials didàctics 

Els materials didàctics s'oferiran en línia, a dins de cada aula.

Tot i així, hi ha la possibilitat d'adquirir-los en paper directament al proveïdor, a partir del dia 
5 de setembre de 2018, a través de la pestanya Lliurament materials de la Secretaria FP.

• Inici dels mòduls o crèdits

El dia  12  de setembre de 2018 tindreu accés a les aules dels mòduls o crèdits del cicle 
formatiu en què us heu matriculat.
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