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Formació pedagògica i didàctica per a professorat

Instruccions per a la inscripció de l’alumnat nou
Curs 2015–2016

Guia d'inscripció

L'objectiu  d'aquesta  guia  és  proporcionar-vos  la  informació  necessària  per  tal  de  fer  la  inscripció
(preinscripció i matrícula) al curs de Formació pedagògica i didàctica per a professorat de l'Institut Obert
de Catalunya.

Aquesta  guia  descriu  el  procediment  que  heu  de  seguir  i  dóna  resposta  a  la  majoria  de  dubtes  i/o
incidències  que  poden  sorgir  en  fer  la  inscripció.  Si  us  plau,  llegiu  atentament  la  informació  que  us
proporcionem al  web  i  en  aquesta  guia  abans  de  plantejar  qualsevol  qüestió  per  correu  electrònic.  A
l'Annex 4      d'aquesta guia hi trobareu l'adreça de correu electrònic on atendrem les vostres consultes.

A l'índex que hi ha a continuació hi trobareu els diferents apartats de la guia que us ajudaran a accedir a la
informació que necessiteu. Podeu accedir directament a un apartat clicant a sobre de la icona     que hi ha al
costat de cada títol de l'índex. Amb la icona que hi ha al costat de cada apartat      podeu tornar a l'índex.
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10. Presentació i validació de la documentació en paper 
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12. Pagament de la matrícula

Annexos

Annex 1. Resolució d'incidències amb l'obtenció del nom d'usuari i la contrasenya

Annex 2. Tutoria prèvia a la matrícula

Annex 3. Compulsa i autenticació de fotocòpies  
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Calendari

Termini ordinari

• Presentació de sol·licituds: del 16 de juny al 2 de juliol de 2015.

• Sorteig públic per resoldre les situacions d'empat: 3 de juliol de 2015, a les 11.00 h. El resultat del
sorteig es farà públic al web el mateix dia, a les 12.00 h.

• Publicació de les llistes amb sol·licituds baremades: 8 de juliol de 2015, a les 12.00 h.

• Termini de reclamacions: 9, 10 i 13 de juliol de 2015.

• Publicació de les llistes definitives baremades i persones admeses: 15 de juliol de 2015, a les 12.00 h.

• Formalització de la matrícula: del 16 al 22 de juliol de 2015.

Termini extraordinari

• Presentació de sol·licituds: del 3 al 9 de setembre de 2015.

• Formalització de la matrícula: del 13 al 15 de setembre de 2015.

Places

Per al curs 2015-16, s'ofereixen 60 places per a determinades especialitats del cos de professors tècnics
que poden exercir la docència a la Formació professional i als Ensenyaments esportius. La distribució de
places per modalitats i especialitats és la següent:

Modalitat

Especialitats

TotalFormació
professional

Ensenyaments
esportius

1 curs 30 10 40

2 cursos 10 10 20

Total 40 20 60

En cas que hi hagi places vacants en la modalitat d'1 curs, s'acumularan a les places en la modalitat de 2
cursos, però no a la inversa. Per tant, el nombre màxim de places per a la modalitat d'1 curs és de 40.

En  cas  que  hi  hagi  places  vacants  a  qualsevol  de  les  dues  especialitats  (Formació  professional  i
Ensenyaments esportius), s'acumularan a les places de l'altra especialitat.

Les  places  que  s'ofereixen  en  el  termini  extraordinari  són  les  que  han  quedat  vacants  després  de
l'adjudicació de places del termini ordinari.

Horari de la secretaria per a la presentació de documentació 

• Matins, de dilluns a divendres: de 9.00 a 13.00 h.

• Tardes, dilluns i dijous: de 16.00 a 19.00 h.

• Tardes de dimarts, dimecres i divendres: tancat.
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1. Procediment d'inscripció

El procediment d'inscripció consta de dues fases: la preinscripció i la matrícula.

En la fase de preinscripció cal:

a) Obtenir el nom d'usuari i la contrasenya.
b) Accedir a la secretaria virtual del Campus IOC.
c) Completar les dades personals.
d) Introduir altres dades (titulació, serveis prestats, etc.).
e) Seleccionar l'itinerari formatiu (un o dos cursos).
f) Imprimir la declaració jurada i el document de compromís acadèmic.
g) Desar la documentació escanejada.
h) Presentar la documentació en paper a l'IOC – Barcelona.

En la fase de matrícula cal:

i) Consultar el resultat de l'adjudicació de places.
j) Fer el pagament de la matrícula.
k) Comprovar que la matrícula s'ha finalitzat correctament.

És imprescindible seguir tots aquests passos per tal de fer la inscripció correctament i evitar que hi hagi
incidències.

Tot el procés d'inscripció es fa telemàticament i no es pot fer de forma presencial. Només la presentació de
la documentació es pot fer de forma presencial.

2. Obtenció del nom d'usuari i de la contrasenya

Accediu  al  web  http://ioc.gencat.cat >  Matrícules  >  Preinscripció  i  matrícula  al  curs  de  Formació
pedagògica i didàctica per a professorat.

A continuació  trobareu  la  informació  general  sobre  el  procediment  d'inscripció,  l'accés  a  la  inscripció
telemàtica i la guia d'inscripció. Consulteu aquesta informació abans d'iniciar el procés.

Per accedir a la inscripció telemàtica seleccioneu l'opció corresponent:
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També podeu accedir a la inscripció telemàtica amb l'enllaç següent:

http://ioc.xtec.cat/secretaria/fpd/alta/alta.php

Introduïu les vostres dades personals i tingueu en compte que:

Si ja heu estat alumnes de l’IOC, en uns altres estudis, quan introduïu el vostre número de
document identificatiu, el sistema us informarà que ja esteu donats d’alta i us indicarà el que
heu  de  fer  per  recuperar  les  vostres  dades  d’accés,  en  cas  que  les  hàgiu  oblidades.
Consulteu l'Annex 1      d’aquesta guia.
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Introduïu les vostres dades personals tenint en compte que cal:

• Escriure el vostre nom i cognoms exactament igual que en el document identificatiu.

• Donar-vos  d'alta  amb  el  número  del  document  identificatiu  que  presentareu  amb  la  resta  de  la
documentació. Si teniu número de DNI no us podeu donar d'alta amb un altre document. No podeu
cometre errades en la introducció d'aquest  número,  si us equivoqueu, no podreu modificar aquesta
informació ni podreu accedir al sistema.

• Indicar un correu electrònic que sigui operatiu i al qual pugueu accedir atès que el sistema us enviarà un
missatge amb les dades d'accés al Campus IOC.

• Llegir la normativa referent a la protecció de dades marcar la casella corresponent.

• Escriure el codi del test de seqüència que surt a la imatge.
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• Comprovar  que  totes  les  dades  que  heu  introduït  són  correctes  i,  a  continuació,  prémer  el  botó
Inscriviu-me.

Si ho heu fet correctament, us apareixerà la pantalla que figura a continuació,  anoteu-vos l’usuari i la
contrasenya i accediu a l’adreça  http://ioc.  xtec  .cat per continuar el procés, tal com s’indica a la mateixa
pantalla.
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3. Accés a la secretaria virtual

Identifiqueu-vos amb el vostre nom d’usuari i la contrasenya que heu obtingut.

Us apareixerà la pantalla següent amb l'apartat Els meus cursos des d'on podreu accedir a:

• Secretaria FPD, on heu d'omplir totes les dades necessàries per formalitzar la preinscripció.

• Tutoria prèvia a la matrícula, un espai al qual tindreu accés des del moment en què sol·liciteu l'alta al
sistema i des d'on un tutor:

̶ atendrà les vostres consultes relacionades amb els estudis,

̶ us orientarà i us donarà suport en el procés d'inscripció (preinscripció i matrícula),

̶ us assessorarà perquè decidiu quina és l'organització dels estudis que més us convé, segons els
vostres interessos i la vostra disponibilitat de temps,

̶ us proposarà reflexionar sobre les destreses i habilitats personals imprescindibles per a l'exercici de
la docència,

̶ us informarà sobre el model educatiu de l'IOC i

̶ us indicarà els requeriments tècnics necessaris per seguir els estudis.

Per iniciar el procés d'inscripció, escolliu la Secretaria FPD i accedireu a la pantalla següent:

A continuació, seleccioneu l’opció Matrícula.
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4. Introducció de les dades personals

En primer lloc heu de completar les vostres dades personals. Les dades que heu introduït per donar-vos
d'alta ja figuren al sistema. Només haureu d'introduir la resta de dades i heu de tenir en compte el que
s'indica a continuació:

• Document identificatiu: el número del document no es pot modificar, si està malament heu d’iniciar el
procés de nou, en cas que no ho pugueu fer, envieu un correu electrònic indicant quin és el problema.
Consulteu l'Annex 1      d'aquesta guia.

El número de document que indiqueu ha de coincidir amb el que consta a la fotocòpia del document
identificatiu que heu de presentar en paper i escanejat.

• Adreça habitual: és el vostre domicili i no pot ser un apartat de correus.

Premeu Desa els canvis per tal d'enregistrar les dades que heu introduït.

A la part superior de la pantalla hi ha us esquema que us indica en quin punt us trobeu. Després d'introduir
les dades personals heu de seleccionar Altres dades.

Codi: IN45
Versió: 01

Guia d'inscripció a la Formació pedagògica i
didàctica per a professorat

(Alumnat nou / curs 2015-2016)
Pàg. 8 de 25



Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Obert de Catalunya

5. Introducció d'altres dades

Heu d'introduir les dades relacionades amb la titulació, els grups de prioritat per a l'adjudicació de places, el
nivell de la llengua estrangera i el tipus de pagament.

Premeu Desa els canvis per tal d'enregistrar les dades que heu introduït i seleccioneu Itinerari,  a la part
superior de la pantalla.
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6. Selecció de l'itinerari formatiu

Escolliu l'opció que correspongui segons si voleu cursar els estudis en la modalitat d'un any o en la modalitat
de dos anys. Quan acabeu premeu el botó Desa els canvis.

Premeu Selecciona itinerari per tal d'enregistrar les dades que heu introduït i seleccioneu Declaració, a la
part superior de la pantalla.

Premeu Desa els canvis per tal d'enregistrar les dades que heu introduït i seleccioneu Declaració, a la part
superior de la pantalla.
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7. Declaració jurada i acceptació del document de compromís acadèmic

Aquesta  formació  és  exclusivament  per  a  persones  que  disposen  d'una  titulació  no  universitària
declarada equivalent a efectes de docència i no puguin accedir als estudis de Màster que ofereixen les
universitat perquè no disposen, a més de la titulació declarada equivalent per a la docència, d'una  titulació
universitària.

Aquest requisit s'ha de fer constar explícitament a la sol·licitud i cal aportar la declaració impresa i signada
junt amb la resta de documentació.

També cal acceptar i imprimir el document de  compromís acadèmic i presentar-lo junt amb la resta de
documentació.

Premeu el botó Desa els canvis per tal d'enregistrar les dades que heu introduït. 

A continuació, seleccioneu Imprimeix la declaració i signeu-la.

Imprimiu, també, el document de compromís acadèmic i signeu-lo. Recordeu que aquest document signat
s'ha de presentar junt amb la resta de la documentació.

Seleccioneu Documents aportats, a la part superior de la pantalla.

8. Documentació escanejada

Atenció!
No n'hi ha prou amb presentar la documentació escanejada. També s'ha de presentar en
paper tal com s'indica a l'apartat 10      d’aquesta guia.
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La documentació que tothom ha d'escanejar i pujar a l'aplicatiu d'inscripció és:

̶ Document identificatiu vigent: DNI, passaport, etc. 

̶ Titulació declarada equivalent a efectes de docència.

̶ Certificat  acreditatiu  de  la  qualificació  mitjana  final  (numèrica)  dels  estudis  corresponents  a  la
titulació que s'aporta.

̶ Targeta sanitària individual.

A més a més, segons la situació de cada persona:

̶ Documentació que acredita el nivell  B1 o superior d'una llengua estrangera. Aquest requisit s'ha
d'acreditar obligatòriament a partir de l'1 de setembre de 2015.

̶ Documentació acreditativa del temps de servei prestat en centres educatius sostinguts amb fons
públics  o  bé  número  d'ordre  a  la  borsa  de  personal  docent  del  Departament  d'Ensenyament.
Aquesta documentació no s'ha d'aportar si s'ha autoritzat l'IOC a consultar-la al Registre informàtic
de personal docent.

̶ Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil,  si us matriculeu al Pràcticum i ja en teniu una de
contractada.

̶ Documentació que acredita el dret a la bonificació o exempció del pagament de la matrícula.

Atenció! 
La  documentació  escanejada  que  pugeu a  l'aplicatiu  no  cal  que  estigui  compulsada  o
autenticada.
Quan hàgiu presentat la documentació en paper, si tot és correcte, la secretaria de l'IOC
validarà la documentació escanejada.

Seguiu les instruccions que s’indiquen per desar la documentació escanejada.

A la llista desplegable podeu escollir el tipus de document.

Si premeu el botó Selecciona el fitxer se us obrirà una finestra on haureu de seleccionar el fitxer segons on
estigui desat en el vostre ordinador (disc, unitat extraïble, etc.).

Premeu el botó Crear document per pujar el fitxer que heu seleccionat.
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L'estat del document és pendent de validació fins que no s'hagi presentat la documentació en paper i des
de la secretaria de l'IOC s'hagi validat el document escanejat. 

La icona en forma de  lupa us permet  veure el  document que heu pujat  i  amb la icona en forma de
paperera podeu eliminar-lo.

Si  heu  de  canviar  el  fitxer  podeu  eliminar-lo,  seleccionar  un  altre  fitxer  i  prémer  el  botó  Actualitzar
document.

A l'apartat d'incidències us indicarem si hi ha alguna incidència amb la documentació escanejada que heu
presentat.

Seguiu el mateix procediment per pujar els altres documents. 

Atenció!
Tota la  documentació que presenteu escanejada també s'ha de presentar  en paper per
poder-la validar.

Quan acabeu seleccioneu Sol·licitud de matrícula, a la part superior de la pantalla.
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9. Impressió de la sol·licitud de matrícula 

A la pantalla  Sol·licitud de matrícula hi trobareu la informació de la vostra sol·licitud, si tot és correcte,
podeu imprimir-la clicant a sobre del botó Imprimeix la sol·licitud, al final de la pantalla.

Heu de llegir atentament la informació de la sol·licitud de matrícula i signar-la. L’haureu de
presentar junt amb la resta de documentació.

Si presenteu la documentació personalment a la secretaria de l’IOC i voleu obtenir  un  comprovant de
lliurament, heu d’imprimir dues còpies del resguard (una per al centre i una altra per segellar en el moment
en què lliureu la documentació).

A partir  d'aquest  moment,  no  podeu  fer  cap  modificació  en  les  dades  introduïdes.  Si  hi  ha  alguna
discrepància entre les dades introduïdes i la documentació presentada no es podrà validar la documentació.

10. Presentació i validació de la documentació en paper

10.1. Documentació que cal presentar

Per tal d’evitar incidències, assegureu-vos que ens feu arribar, tota la documentació necessària.

La documentació en paper que tothom ha de presentar és:

̶ Sol·licitud de matrícula que s'obté a la secretaria virtual després d'haver introduït totes les dades.

̶ Document identificatiu vigent: DNI, passaport, etc. (fotocòpia, no cal que sigui compulsada).

̶ Declaració jurada signada que s'obté a la secretaria virtual.

̶ Document de compromís acadèmic signat que s'obté a la secretaria virtual.

̶ Titulació declarada equivalent a efectes de docència (fotocòpia compulsada o autenticada).

̶ Certificat  acreditatiu  de  la  qualificació  mitjana  final  (numèrica)  dels  estudis  corresponents  a  la
titulació que s'aporta (original o fotocòpia compulsada/autenticada).

̶ Documentació que acredita el nivell B1 o superior d'una llengua estrangera (fotocòpia compulsada).
Aquest requisit s'ha d'acreditar per a la matrícula al curs 2015-2016.

̶ Targeta sanitària individual (fotocòpia, no cal que sigui compulsada).
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A més a més, segons la situació de cada persona:

̶ Documentació acreditativa del temps de servei prestat en centres educatius sostinguts amb fons
públics  o  bé  número  d'ordre  a  la  borsa  de  personal  docent  del  Departament  d'Ensenyament
(fotocòpia compulsada). Aquesta documentació no s'ha d'aportar si s'ha autoritzat l'IOC a consultar-
la al Registre informàtic de personal docent.

̶ Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (fotocòpia compulsada), si us matriculeu al Pràcticum i
ja en teniu una de contractada.

̶ Documentació  que  acredita  el  dret  a  la  bonificació  o  exempció  del  pagament  de  la  matrícula
(fotocòpia compulsada).

10.2. Termini de presentació de la documentació

En el  termini ordinari  heu de lliurar la  documentació necessària a l’Institut Obert de Catalunya,  no més
tard del 2 de juliol de 2015, a les 13.00 h.

En el termini extraordinari, del 3 al 9 de setembre de 2015, heu de presentar la documentació en paper, a
l'Institut Obert de Catalunya, no més tard del 9 de setembre de 2015, a les 13.00 h.

10.3. Formes de presentar la documentació

El lliurament de la documentació el podeu fer personalment, per correu postal (certificat) o a través d'un
servei de missatgeria.

Tingueu en compte que alguns dels documents que cal presentar han de ser  fotocòpies compulsades o
autenticades.  Consulteu l'Annex 4     d'aquesta guia  per  saber com podeu compulsar  o  autenticar  la
fotocòpia d'un document.

• Presentació de la documentació de forma personal 

Si opteu per presentar la documentació personalment, heu de tenir en compte:

̶ Pot presentar la documentació la persona interessada o qualsevol altra persona (no es necessita
cap tipus d'autorització).

̶ L’Institut Obert de Catalunya no és un registre administratiu, per tant, la documentació no es pot
presentar a qualsevol oficina de l'Administració pública. La presentació de documentació a qualsevol
organisme públic que sigui registre administratiu només és possible si l'organisme al qual es destina
la documentació també és un registre administratiu.

• Presentació de la documentació per correu o per servei de missatgeria

Si opteu per enviar la documentació per correu postal certificat o a través d'un servei de missatgeria heu
de tenir en compte que és responsabilitat vostra que la documentació s'hagi lliurat no més tard del 2 de
juliol de 2015  (termini ordinari) o del  9 de setembre de 2015 (termini extraordinari), a la seu central de
l'IOC a Barcelona.

Heu d'incloure tota la documentació en un sobre i dirigir-lo a:

Institut Obert de Catalunya
Inscripció FPD – Professorat
Avinguda del Paral·lel, 71-73
08004 Barcelona
.
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Si opteu per enviar la documentació:

• Assegureu-vos  d’introduir  en  el  sobre  tota  la  documentació  necessària. La  manca  de
documentació, documentació incorrecta o incompleta, fotocòpies sense compulsar/autenticar, etc.
no permetrà validar la sol·licitud i, per tant, no es tindrà en compte en el procés d’adjudicació de
places.

• No es retornarà cap document original que s'hagi enviat, per tant, si voleu conservar el document
original, heu d'enviar-nos una fotocòpia compulsada/autenticada.

• No podeu enviar títols originals.

• Cal que tingueu en compte que no tots els serveis postals garanteixen un termini de lliurament, si
opteu per un d’aquests serveis caldrà que feu la tramesa amb una antelació suficient. 

• No s’atendran reclamacions per incidències o retards en el lliurament de la documentació.

10.4. Validació de la documentació

El  procés  de validació  consisteix  en comprovar  que  la  documentació  presentada  és  correcta.  Aquesta
validació es fa des de la secretaria de l'IOC.

Si la documentació és correcta rebreu un missatge de correu electrònic informant-vos que s'ha validat i que
la vostra sol·licitud participarà en el procés d'adjudicació de places. En el  moment en què es valida la
documentació  s'assigna  automàticament  un  número  de  sol·licitud  que  pot  ser  necessari  en  el  procés
d'adjudicació de places. A la Secretaria FPD podreu consultar el número que us ha estat assignat. 

Si la documentació no és correcta, és incompleta o bé hi ha alguna incidència, rebreu un missatge de correu
electrònic que us informarà de les incidències que hi pugui haver, el que cal fer i el termini per resoldre-les.

11. Consulta de l'adjudicació de places

El dia 8 de juliol de 2015, a les 12.00 h, es farà públic el resultat de l’adjudicació de places.

La llista de sol·licituds baremades es farà pública al web de l'IOC: http://ioc.gencat.cat 

Tal com s’estableix a la Resolució ENS/1831/2013, si el nombre de sol·licituds és superior a les places que
s'ofereixen, s’aplicarà l'ordre de prioritat següent:

1) En primer lloc, aquelles persones que presten serveis actius, o hagin prestat serveis amb anterioritat, en
centres educatius sostinguts amb fons públics o que formen part de les llistes d’aspirants a interinitat en
les diferents famílies professionals, en l’àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds
s’ordenaran en ordre ascendent utilitzant com a criteri  el  número d’ordre en la borsa de personal
docent del Departament d’Ensenyament.

2) En segon lloc, per a aquelles persones que no estan incloses en l’apartat anterior, el títol que dóna accés
a la formació. Les sol·licituds s’ordenaran en ordre descendent utilitzant com a criteri d’ordenació la nota
mitjana de l’expedient acadèmic.

Per tal de resoldre les situacions d’empat, a cada sol·licitud se li assigna un número correlatiu que es fa
públic amb la relació de sol·licituds puntuades. El número a partir del qual s'ordenaran les sol·licituds es
determinarà mitjançant un  sorteig públic que es farà el  3 de juliol de 2015, a les 11.00 h, a la seu de
l'Institut Obert de Catalunya.

El dia 8 de juliol de 2015, a les 12.00 h, es farà pública la llista de sol·licituds baremades.

El termini per a la presentació de reclamacions en relació a la llista de sol·licituds baremades és: 9, 10 i 13
de juliol de 2015.

El 15 de juliol de 2015 es publicarà, al web http://ioc.gencat.cat, la llista de persones admeses.
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L'endemà de la publicació de la llista de persones admeses s'obrirà el termini per finalitzar la matrícula que
consisteix en fer el pagament del preu públic corresponent.

El  13 de setembre de 2015 es farà públic el resultat de l'adjudicació de places del termini extraordinari
d'inscripció.

12. Pagament de la matrícula

A partir del dia 16 de juliol de 2015, a les 11.00 h, podeu fer el pagament de la matrícula fins al 22 de juliol
de 2015, a les 19.55 h.

En el cas que la inscripció s'hagi fet en el termini extraordinari, el termini de pagament serà: del 13 al 15
de setembre de 2015.

12.1. Generació de la documentació de pagament

Heu de seguir els passos següents:

1) Accediu a la Secretaria FPD i seleccioneu l'opció Pagament matrícula, a l'esquerra de la pantalla.

2) Marqueu l'opció “Estic informat/da...”.

3) Premeu el botó Generar full de pagament.

Quan premeu el botó Generar full de pagament s'obrirà un document en format pdf que conté un codi
de barres. Aquest és el document que heu d'imprimir si voleu fer el pagament, de forma presencial, en una
oficina de Catalunya Caixa.

Tant si voleu fer el pagament de forma presencial com si el voleu fer en línia, amb targeta bancària, és
recomanable que us guardeu el full de pagament en format pdf.

12.2. Pagament en línia amb targeta bancària

Premeu el botó Pagament on-line amb targeta bancària  per connectar-vos al sistema de pagament  de
Catalunya Caixa. Es tracta d'un sistema de pagament segur que encripta les dades per tal de garantir-vos
que la informació que introduïu és confidencial.
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Us apareixerà la pantalla següent on heu d'escollir l'opció Emissora, referència i identificador.

A la  pantalla  següent  ja  hi  constaran  les  dades  corresponents  al  vostre  pagament.  A continuació  heu
d'introduir el número de targeta, la data de caducitat i el codi de seguretat.

El codi de seguretat es troba al darrera de la vostra targeta.
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Comproveu que totes les dades siguin correctes abans de prémer el botó Enviar.

Tot seguit us apareixerà una pantalla amb el Resultat del pagament amb targeta.

Per tal d'evitar incidències és important que comproveu que l'operació ha estat autoritzada. El sistema us ha
de donar el missatge Operació autoritzada amb codi XXXX (cada operació té un codi diferent) i tindreu
l'opció d'imprimir un comprovant.

Escolliu  l'opció  Imprimir i  assegureu-vos  que  hi  surt  el  missatge:  Operació  efectuada  amb  data
XX/09/2015 Hora: 00:00

Us recomanem que us imprimiu la pantalla que acredita que el pagament s'ha fet correctament  i que
conserveu aquest document com a comprovant.

12.3. Pagament presencial en una oficina de Catalunya Caixa

Imprimiu el full de pagament en pdf que conté un codi de barres.

Tingueu en compte que només podreu fer el pagament amb el codi de barres i en una oficina de Catalunya
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Caixa. Podeu consultar les oficines d'aquesta entitat al web:

http://www.catalunyacaixa.com/Portal/ca/Comunes/BuscadorOficinas 

Desplaceu-vos a una oficina de Catalunya Caixa i feu el pagament per finestreta o bé a través d'un caixer
automàtic d'aquesta entitat.

Conserveu el full de pagament segellat per Catalunya Caixa o bé el resguard del caixer automàtic com
a comprovant de pagament.

Quan disposeu del comprovant de pagament ja estareu matriculats i no haureu de fer cap altra gestió.

Les dades de pagament s'incorporen automàticament al sistema, per tant, no cal que acrediteu que ja l'heu
fet.
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Annex 1. Solució d'incidències amb l'obtenció del nom d'usuari i la contrasenya

a) Alta a la Secretaria FPD per a les persones que han cursat altres estudis a l’IOC

Si ja heu cursat altres estudis a l’IOC, quan introduïu les vostres dades personals, el sistema detectarà que
ja esteu donats d’alta al Campus IOC i només heu de demanar l’accés a la Secretaria FPD per poder fer
la inscripció al curs de Formació pedagògica i didàctica per a professorat.

Si recordeu el nom d'usuari i la contrasenya per accedir al Campus IOC, només heu de prémer el botó
Enviar que hi ha a l'apartat a). Fent això el sistema us donarà d'alta a la Secretaria FPD i podreu accedir-
hi quan entreu al Campus IOC. 

Si heu escollit  l'opció a),  haureu d'accedir  al  Campus IOC amb les  dades (usuari i  contrasenya) que
utilitzeu habitualment i ja tindreu accés a la Secretaria FPD.

Si no recordeu l’usuari i  la contrasenya podeu marcar l'opció b) per tal que el sistema us els recordi a
l’adreça de correu que teniu registrada. Després de seleccionar aquesta opció heu de prémer el botó Enviar
de l'opció a). 
 
Si  el  correu  electrònic  que  teniu  registrat  ja  no  és  operatiu,  haureu  d’enviar  un  missatge  a  la  bústia
ga.fpd  @ioc.cat explicant la incidència i proporcionant el vostre nom complet i el número de DNI. 
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b) Procediment per regenerar la contrasenya d’accés al Campus IOC

Si ja teníeu accés al Campus IOC i heu oblidat la contrasenya, podeu regenerar-la clicant a sobre del cercle
blau amb l’interrogant que hi ha a la part superior dreta de la pantalla.

Cliqueu sobre el formulari per generar una nova contrasenya i seguiu les instruccions.

Tingueu en compte que heu d’indicar el  nom d’usuari  o bé l’adreça de correu electrònic  que consta al
sistema. 

Rebreu un missatge al correu electrònic que teniu registrat al sistema informant-vos dels passos que heu de
seguir per obtenir una nova contrasenya.

Si el correu electrònic amb el qual esteu registrats al sistema no és correcte, no rebreu cap missatge. En
aquest cas, haureu de seguir les instruccions que s'indiquen a l'apartat c) de la pàgina anterior. 
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Annex 2. Tutoria prèvia a la matrícula

A l'apartat Els meus cursos del Campus IOC hi trobareu l'espai Tutoria prèvia a la matrícula:

L'accés a aquest espai el tindreu en el moment en què sol·liciteu l'alta al sistema i és el lloc des d'on un
tutor:

̶ atendrà les vostres consultes relacionades amb els estudis,

̶ us orientarà i us donarà suport en el procés de preinscripció i matrícula,

̶ us assessorarà perquè decidiu quina és l'organització dels estudis que més us convé, segons els
vostres interessos i la vostra disponibilitat de temps,

̶ us proposarà reflexionar sobre les destreses i habilitats personals imprescindibles per a l'exercici de
la docència,

̶ us informarà sobre el model educatiu de l'IOC i

Hi ha un tauler d'orientacions, un fòrum per plantejar dubtes i diversos recursos i materials que s'aniran
publicant a mesura que sigui necessari.
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Annex 3. Compulsa i autenticació de fotocòpies

La compulsa o l'autenticació és l’acreditació oficial que la fotocòpia d’un document coincideix amb l’original.

Poden  compulsar les  fotocòpies  dels  documents  les  notaries  o  l'organisme que  rep  la  fotocòpia  d'un
document, en aquest cas, la secretaria de l'IOC. Si voleu compulsar les fotocòpies a la secretaria de l'IOC
heu de presentar el document original i la fotocòpia per a compulsar.

Pot autenticar la fotocòpia d'un document l'organisme que ha expedit el document original. 

En ambdós casos,  compulsa o autenticació, es fa constar que la fotocòpia del document és idèntica a
l'original.

No s'accepten fotocòpies compulsades per organismes que no tenen cap relació amb el document original
(a  no  ser  que  es  tracti  d'una  notaria  que  dóna  fe  pública)  i,  per  tant,  no  són  vàlides  les  fotocòpies
compulsades per  un  organisme diferent  del  que  pot  autenticar  la  fotocòpia  (qui  ha emès el  document
original) o del que rep la fotocòpia del document (secretaria de l'IOC).

Tingueu en compte que les oficines de correus no compulsen documents, el segell de correus en un
document només acredita la data de lliurament d’aquest document a l'oficina de correus.

Eviteu utilitzar fotocòpies en color, han de ser fotocòpies en  blanc i negre. El segell que s'estampa a la
fotocòpia, per compulsar-la o autenticar-la, i la signatura han de ser originals.
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Annex 4. Atenció de consultes durant el procediment d'inscripció

No es poden atendre consultes ni resoldre incidències per telèfon. 

Si durant el procés d'inscripció teniu alguna incidència que no podeu resoldre amb la informació que hi ha
en aquesta guia, podeu enviar un missatge de correu electrònic a: 

ga.fpd@ioc.cat

No envieu missatges a cap altra bústia.

Les qüestions relacionades amb el procediment de matrícula s’atenen únicament des d’aquesta bústia i es
responen amb la major brevetat possible.
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