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Com accedir a les sessions web de la plataforma virtual de 
l’ECC 
 
1) Registra’t 
 

a) Accedeix a l’Espai virtual de l’Escola del Consum de Catalunya 
https://escola.consum.gencat.cat/ 
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b) Accedeix a l’apartat de Com registrar-te a la plataforma i registra’t 
 

 
  

https://escola.consum.gencat.cat/
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c) Selecciona el botó d’accés al registre adient al teu perfil 
 

 
 
El personal de la Generalitat accediu directament a la pàgina d’inici de sessió i feu servir els 
vostres credencials GICAR. A continuació només haureu d’omplir les dades al vostre perfil del 
Moodle. 
 

 
 
El personal extern accediu al registre i ompliu-ne les dades. 
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Un cop registrats accedireu a la vostra àrea personal 
 

 
 
2) Accés al curs 
 

a) Accedeix a la capsa de la jornada Dia mundial dels Drets dels consumidors 
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b) Accediu a Accés a la sessió Web dins Sessió online 
 

 
 

 
c) Accediu a l’enllaç a la plataforma d’streaming Zoom 
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3) Accés a la sessió web via plataforma Zoom 
 
Un accedeixes a l’enllaç accediràs a la plataforma via el teu navegador web i selecciona 
com vols accedir-hi, via aplicació nativa o via navegador. 
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