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Informació alumnat nou  
 

 

• Accés al Campus IOC 

A partir del dia 6 de setembre de 2011 , des de l'opció Accés al campus  del web de l'IOC, 
http://ioc.gencat.cat, tindreu accés al Campus IOC.  

Heu d'utilitzar l'usuari i la contrasenya obtinguts en el moment de la matrícula.  

• Inici de les activitats  

A partir del dia 6 de setembre de 2011  tindreu accés a la Tutoria  i al taller Aprendre en 
línia .  

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.  

• Trobada d'inici  

El divendres 9 de setembre de 2011, a la tarda, tindrà lloc la Trobada d'inici. Uns dies 
abans, podreu consultar el lloc i la informació detallada de la jornada al Campus IOC i a 
http://ioc.gencat.cat. 
 
Tot i que l'assistència no és obligatòria, és molt recomanable  que hi assistiu perquè rebreu 
orientació per a l'inici dels vostres estudis. En tot cas us podreu assabentar de tot allò que 
s'hi hagi tractat consultant els espais de comunicació de les aules. 

• Recepció dels materials didàctics  

Si els crèdits o mòduls als quals us heu matriculat tenen material en suport paper, el rebreu 
durant el mes de setembre, a l'adreça que heu facilitat en el moment de formalitzar la 
matrícula. Tingueu en compte que no es pot fer cap canvi d'adreça  a partir del 15 de juliol 
de 2011. Si hi hagués alguna incidència amb la recepció dels materials podeu comunicar-la 
a la bústia materials_ioc@disnet.es .  

A partir del 5 de setembre de 2011,  podreu fer el seguiment de l'estat de la vostra tramesa 
des de la secretaria virtual dins del Campus IOC.  

• Inici dels mòduls o crèdits 

El dia 13 de setembre de 2011  tindreu accés a les aules dels mòduls o crèdits del cicle 
formatiu en què us heu matriculat.  

 


