GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GESO) A DISTÀNCIA
Matrícula trimestre de primavera (3r T)
El Graduat en Educació Secundària obligatòria es pot cursar a distància a
l’Institut Obert de Catalunya (IOC).
Aquests estudis estan adreçats a persones majors de 18 anys i permeten
l’obtenció d’aquesta titulació bàsica. Tenen una estructura trimestral i s’obre
la inscripció abans de l’inici de cada trimestre. Les matèries s’organitzen en
tres àmbits: comunicació, científic i social. Dins de cada àmbit, les matèries
s’estructuren per mòduls trimestrals.
Es poden convalidar àmbits i mòduls per ensenyaments cursats i superats en
altres estudis anteriors (EGB, ESO, FP, BUP, PQPI-PTT i altres) o bé acreditarlos amb una prova que permetrà demostrar els coneixements requerits.
L’Escola d’Adults és un centre de suport per aquests estudis i cal adreçar-s’hi
per formalitzar la matrícula, un cop feta la preinscripció en el web de l’IOC.
Pots accedir a més informació a la pàgina de l’IOC: https://ioc.xtec.cat/

PERÍODE DE MATRÍCULA: del 22 al 26 de febrer
Cal sol·licitar l’entrevista telefònica d’orientació formativa
(per telèfon)
Horari d’atenció al públic: de 9 a 14 h i de 16 a 20 h

Sax Sala
C. Montserrat, 28 – 08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 41 75 – cfadults@santceloni.cat
www.santceloni.cat/cfa

Procediment previ abans de fer l’entrevista al centre de suport:
Fer la preinscripció a la pàgina web
Els passos són els següents:
1) Accedir a https://ioc.xtec.cat
2) Triar opció “GES. Graduat en Educació Secundària” a la columna
esquerra.
3) Triar “Matriculació” a la columna esquerra.
4) Triar “Estudiants nous” quan s’obri la pàgina.
5) S’arriba a l’aplicació de la preinscripció. Seguir instruccions.
Qualsevol dubte en realitzar aquest procediment es podrà resoldre a
l’entrevista.
El dia de l’entrevista al centre de suport cal portar la documentació
acadèmica: certificat de notes o llibre d’escolaritat, no serveix el butlletí de
notes (la pots demanar al centre on vas cursar aquests estudis).
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