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1. Com entrar per primera vegada en el portal intranet del CBC 

Des del CBC us donarem accés al portal i rebràs en el teu correu electrònic 

una  notificació per accedir al portal de la Intranet. Serà similar a: 

Estimat/da EL TEU NOM, 

 

Se t'ha donat accés al portal de Col.legi de Biòlegs de Catalunya. 

Les teves dades d'accés són les següents: 

• Usuari: (serà el teu correu electrònic) 
• Portal: https://cbc.odoogest.com/web/login 

• Base de dades: cbc.odoogest.com 

Pots configurar o canviar la contrasenya mitjançant l'enllaç 

següent: 

• (enllaç per canviar o crear per primera vegada la 
contrasenya i registrar-se) 

 
 

Una vegada hagis creat la teva contrasenya ja tindràs entrada a la Intranet i 

s’enviarà un correu electrònic de confirmació. 

La primera vegada entraràs a la teva pàgina privada de tràmits i 

gestions amb informació exclusiva teva i on podràs gaudir de nous serveis i 

productes, i fer els tràmits col·legials (per exemple el certificat de col·legiació, 

el certificat per la renda, etc.) 

Per accedir a tota la intranet i poder gaudir de tota l’actualitat exclusiva 

pels col·legiats has de clicar on posa INICI WEB / Menú (o al logotip del CBC) 

i et portarà al portal general i a l’accés al menú general. 

  

https://cbc.odoogest.com/web/login


 

2. Com entrar en el portal intranet del CBC 

 

1) Entrar a l’adreça de nou portal 
https://cbc.odoogest.com/web/login 

 

2) Posar el vostre correu electrònic (el que ens consta en el CBC i on rebeu tota 
la nostra informació). Aquest serà l’usuari. 

3) Posar la contrasenya 

4) Si no recordeu la contrasenya l’heu de restablir la contrasenya 

 

 

Surt una pantalla on s’ha de posar de nou el correu electrònic i el sistema enviarà 

un missatge al  correu electrònic amb les instruccions per canviar la contrasenya. 

Una vegada de nou en el portal https://cbc.odoogest.com/web/login s’ha de 

posar l’usuari (correu electrònic) i la contrasenya i es podrà entrar. 

La primera vegada entraràs a la teva pàgina privada de tràmits i gestions amb 

informació exclusiva teva i on podràs gaudir de nous serveis i productes, i fer els 

tràmits col·legials (per exemple el certificat de col·legiació, el certificat per la 

renda, etc.) 

Per accedir a tota la intranet i poder gaudir de tota l’actualitat exclusiva 

pels col·legiats has de clicar on posa INICI WEB / Menú (o al logotip del CBC) i 

et portarà al portal general i a l’accés al menú general. 

http://cbc.odoogest.com/r/ZI2/m/12
http://cbc.odoogest.com/r/ZI2/m/12


 

3. Aspectes generals 

La navegació pels diferents apartats és intuïtiva. 

Sempre que estigueu en una pàgina on no surti el menú principal que està a 

dalt podeu clicar al logotip del CBC i us portarà a la pàgina principal. 

 

 

 

 

 

Pàgina principal/home 

 



 

4. Tràmits i Gestions  

En aquest apartat de la web podràs fer diferents gestions  i tràmits (obtenir 

certificat de col·legiació, el carnet col·legial digital, factures d'activitats i altres 

serveis, certificat per la declaració d'IRPF, etc.).  

 

Factures  

Són les factures dels pagaments que has fet al CBC (Quotes i altres). L’inici 

històric és des de gener de 2021. 

Subscripcions 

Aquí es recull l’import programat per la propera domiciliació de la quota col·legial. 

Si cliqueu podreu veure molta informació sobre la data, el tipus, l’import de la 

següent quota, i vostres dades de contacte.  

 

 

  



 

 

Les meves dades 

Si cliques a veure podràs veure les teves dades que tenim al CBC i el 

procediment per canviar aquestes. Les dades que s’inclouen en aquest apartat 

NO SÓN PÚBLIQUES, i només pots veure-les tu entrant amb la teva 

contrasenya. Les dades que es publiquen i són públiques estan a l’apartat del 

DIRECTORI on pots publicar les dades que tu desitgis que siguin públiques. 

 

 

Seguretat del compte 

Aquí podràs canviar la contrasenya quan vulguis 

  



 

 

Altres tràmits 

Podreu obtenir, fer i trobar informació de altres tràmits col·legials 

 

 

 

 

  



 

 

 

5. Directori Professional  

En el DIRECTORI PROFESSIONAL podràs complimentar totes les dades que 

vulguis que es publiquin i fer difusió de les teves àrees d’activitat professional i 

on podràs anunciar-te per oferir els teus serveis o com demandat de feina.  

Aquest directori serà la base de dades més gran i exclusiva dels 

Professionals de la Biologia a Catalunya i podrà ser consultada per empreses 

i particulars per tant esdevé en una plataforma de difusió dels currículums 

professionals dels professionals col·legiats al CBC.  

Pots entrar al directori de dues maneres,  

En el menú privat:  

 

  



 

O en el menú principal clicar Edita el teu directori: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ítems principals de la taula d’Àmbits d’activitat professional  

 

1. Recerca i docència universitària 

2. Recerca i desenvolupament no universitari 

3. Docència no universitària 

4. Producció/explotació 

5. Control de qualitat/analítica 

6. Assessoria i gestió 

7. Informació/documentació/divulgació 

8. Comercial/màrqueting 

9. Sanitat 
10. Manteniment animal i vegetal 

 



 

 

 

 

 



 

6. Actualitat /CBC al DIA 

 

Aquí podeu gaudir de tota la informació actualitzada classificada per 

diversos ítems: ofertes de treball, Cursos i Màsters, Notícies 

professionals, Seminaris, jornades i congressos, Beques, premis i 

concursos, Serveis, i Activitats CBC. 

 

 

 

 

  



 

7. Ocupació/ Borsa de treball 

 

En aquest apartat podràs trobar diversa informació sobre ocupació: borsa de 

treball, ofertes, i diversos recursos. Els “ítems” en color verd et portaran a 

recursos externs. 

 

 

 

 

 

  



 

8. Butlletins informatius 

En aquest apartat podeu veure tots els butlletins informatius i les 

notificacions que us hem enviat des del CBC. 

 

 

 

 

 


