MATRÍCULA IOC PRIMAVERA 2020
Benvolguts alumnes,
Estem ja a punt de tancar el trimestre Hivern 20 tot i les circumstàncies tan difícils que tots
estem vivint.
MOLTES GRÀCIES per l'esforç que heu fet per seguir endavant, sabem el neguit que teniu i les
dificultats sobrevingudes per molts de vosaltres. L'equip de professors i tutors de GES ha
vetllat perquè us sentíssiu acompanyats en tot moment i per atendre les incidències que heu
comunicat. Treballar al vostre costat, també ens ha ajudat a nosaltres a viure aquests dies amb
"certa normalitat" i amb confiança.
El calendari segueix el seu curs, així que divendres 27 de març a partir de les 15 h podreu
consultar les notes definitives a Secretaria. Desitgem que aquestes es corresponguin amb
l'esforç realitzat.
Un cop consultades les notes, serà el moment de gestionar la matrícula per al següent
trimestre.

Quan heu de fer la matrícula per al trimestre Primavera 20?


El període per fer la matrícula serà entre l'27 de març i 2 d'abril. En aquest
període podreu matricular-vos dels mòduls i dels miniops que vulgueu fer a les
vacances de Setmana Santa, si és el cas. El pagament es podrà fer fins el dia 3
d'abril a les 19:55h.

Com heu de gestionar la nova matrícula?
1. A la secció Propera matrícula de l'aula de tutoria trobareu consells per ajudar-vos a fer
la tria dels mòduls, llegiu-ho amb atenció.
2. Consulteu a la secretaria GES > pestanya Expedient, quins són els mòduls que us
queden per acabar el GES.
3. Trieu els mòduls que us convé fer. Per a això, consulteu Quins mòduls de GES es
cursen a l'IOC? on trobareu la informació de mòduls optatius, amb prova de validació...
4. També teniu la possibilitat de cursar miniops durant les vacances per avançar en els
vostres estudis. En aquest enllaç en trobareu informació: Guia informativa miniops
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5. Dins del període de matrícula m'haureu d'escriure un correu intern especificant quins
mòduls voldríeu cursar, (comuns, optatius i miniops, si s'escau), tenint en compte el
vostre temps de dedicació. Després jo ja us escriuré per acabar d'orientar-vos i
confirmar la matrícula. Recordeu que el centre és tancat i no us podrem atendre
presencialment ni per telèfon.
6. Un cop us confirmi que la inscripció està feta, haureu d'acabar el procediment
imprimint-vos el full de pagament i duent-lo a terme seguint les indicacions que
trobareu a GES: Com matricular-se en els estudis de GES: Estudiants antic
Espero rebre aviat el vostre correu amb la proposta de matrícula per al trimestre de Primavera
20. Molta força i ànim. Entre tots superarem amb èxit aquesta crisi.
Salutacions cordials i cuideu-vos molt,
Domingo López

