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L'objectiu d'aquesta guia és proporcionar-vos la informació necessària per tal de fer la matrícula, com a 
alumnat antic, als cicles formatius de formació professional a l'IOC.

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  matrícula.  Si  us  plau,  llegiu  atentament  la  informació  que  us 
proporcionem al web i en aquesta guia abans de plantejar qualsevol qüestió per correu electrònic.

Procediment d'inscripció 

Està  descrit  en  la  taula  següent,  i  consta  de  tres  fases:  sol·licituds  prèvies  (només  si  és  el  cas),  la 
preinscripció i la matrícula

Procediment d'inscripció als cicles formatius de formació professional a l'IOC 
Fase Dates Tràmits a realitzar Accés

Sol·licituds 
prèvies 

(si és el cas)

13/11/14 (12h) a 
25/11/14 (19h)

Sol·licitud de readmissió al mateix cicle formatiu  1. 
Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu  2. 

28/01/2015 a 02/02/2015
Consulta de les resolucions dels tràmits:
• Sol·licitud de readmissió al mateix cicle formatiu
• Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu

 3. 

02/02/2015 a 04/02/2015 Reclamacions a les resolucions dels tràmits  4. 

Preinscripció

 Aspectes que cal tenir en compte per a la matrícula  5. 

Fins al 04/02/15 perquè 
s'apliqui en aquesta 

matrícula

Comprovació i actualització de les dades personals 
a Secretaria FP  6. 

Pujar documentació escanejada a Secretaria FP  7. 
Presentació de documentació actualitzada en paper  8. 

Data d'inici segons el cas:
• Amb PAF1 tot aprovat: 

28/01/15 (12h)
• Amb sol·licituds de 

readmissió o matrícula a 
un altre cicle atorgats: 
04/02/15 (12 hores)

• Amb PAF1 amb pendents: 
05/02/15 (a la tarda)

Data final per a tots:
• 09/02/15 (19 hores)

Selecció dels mòduls o crèdits que es volen cursar, a 
Secretaria FP

 
9. 

Matrícula 30/01/15 (11h) a 
10/02/15 (19.55h)

Pagament de la matrícula 10. 
Consulta del pagament i de l'estat de la matrícula 11. 
Impressió del comprovant de matrícula 12. 

Consulta a partir de la matrícula Informació sobre l'inici del semestre 13. 
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Podeu accedir directament a l'apartat amb la informació del tràmit clicant a sobre de la icona      que hi ha a 
la columna de la dreta, al costat de cada tràmit. Després, des de l'apartat on us envia, amb la icona   . 
podeu tornar a aquesta taula.

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 a cap centre de forma presencial. Només la 
presentació de la documentació es pot fer de forma presencial a la seu de l'IOC de Barcelona.

Molt important! Només us podreu matricular d'FP a l'IOC si seguiu el  procediment 
establert, presenteu la documentació correcta i compliu estrictament els terminis.  

En cas de dubtes, consulteu l'Annex 5 d'aquesta guia.

Documentació i forma de presentació
No heu de presentar cap documentació en paper, però és convenient que actualitzeu les vostres dades i 
documents escanejats de Secretaria FP. 

Si voleu que en aquesta matrícula es tinguin en compte noves dades (econòmiques, per places reservades 
o per matricular-vos a un bloc 2), serà imprescindible que presenteu la documentació corresponent. 

A continuació  teniu  una  relació  de  la  documentació  que,  si  és  el  vostre  cas,  heu  de  tenir  penjada  a 
Secretaria FP o heu de presentar en paper per actualitzar-la.

1) Per actualitzar les dades, sense que afectin a la matrícula:

Documentació Escanejat En paper
Document identificatiu (tothom) Obligatori (*)
Documentació acreditativa dels requisits acadèmics d'accés 
(tothom) Obligatori (Ja són a l'IOC)

Documentació acreditativa de necessitats específiques 
permanents per a les proves (fins al 7 d'abril) Obligatori Obligatori

Targeta sanitària Obligatori
(*) Si hi ha un canvi de document identificatiu (per exemple, de NIE a DNI) cal aportar obligatòriament en paper 
una fotocòpia del nou document i un certificat de concordança.

2) Per actualitzar les dades perquè s'apliquin en aquesta matrícula:

Documentació Escanejat En paper
Documentació acreditativa de pagament reduït o gratuït Obligatori Obligatori
Documentació que justifica l'accés a places reservades Obligatori Obligatori
Documentació acreditativa d'UF superades  en altres centres 
per matricular-se a un bloc 2 Obligatori

Trobareu més informació en els l'apartat 7 i apartat 8 d'aquesta guia.

Annexos
Annex 1. Procediment per regenerar la contrasenya d'accés al Campus IOC

Annex 2. Informació específica per als cicles formatius que han canviat del pla LOGSE al pla LOE

Annex 3. Places limitades en determinats mòduls i crèdits

Annex 4. Compulsa i autenticació de documents 

Annex 5. Atenció de consultes durant el procés de matrícula
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1. Sol·licitud de readmissió al mateix cicle formatiu

L'alumnat que hagi estat matriculat a un cicle formatiu a l'IOC i no hagi superat cap crèdit, mòdul, bloc o 
unitat formativa d'aquest cicle formatiu a l'IOC, si es vol tornar a matricular al mateix cicle formatiu, ha 
d'haver  tramitat  una  sol·licitud  de  readmissió a  aquest  cicle.  En  aquest  tràmit  haurà  justificat 
l'abandonament o falta de resultats del curs, i s'estudiarà el seu cas.

El procés de readmissió implica que l'alumne/a ha hagut de tornar a sol·licitar una plaça a un cicle formatiu 
al qual ja ha estat matriculat. 

La sol·licitud de readmissió tramitada participarà en el procés d'adjudicació de places de l'alumnat nou per al 
curs  2014-15 S2,  aplicant  la  nota  de tall  del  cicle  formatiu  al  qual  es  vol  tornar  a  matricular,  però  no 
s'aplicaran els criteris per dirimir les situacions d'empat:

• S'atorgarà si l'alumne/a acredita o ja té acreditada una qualificació mitjana dels estudis aportats com 
a requisits acadèmics d'accés, igual o superior a la nota de tall que hagi resultat. Aquesta nota de 
tall es pot consultar des del 16 de desembre de 2014 al web.

• Es denegarà si la qualificació mitjana que acredita o ja té acreditada és inferior a aquesta nota de 
tall,  i  també si  la  justificació  de  l'abandonament  o  falta  de  resultats  del  curs  no  es  considera 
procedent.

2. Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu

L'alumnat que està o hagi estat matriculat en un cicle formatiu a l'IOC i vulgui cursar-ne un altre ha d'haver 
tramitat  una  sol·licitud  de  matrícula  a  un  altre  cicle  formatiu.  En  aquest  tràmit  haurà  aportat  la 
documentació dels requisits d'accés al nou cicle formatiu, si aquests no s'havien presentat prèviament.

La sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu tramitada participarà en el procés d'adjudicació de places 
de l'alumnat  nou per  al  curs  2014-15 S2,  aplicant  la  nota  de tall  del  nou cicle  formatiu  al  qual  es vol 
matricular, però no s'aplicaran els criteris per dirimir les situacions d'empat:

• S'atorgarà si l'alumne/a acredita o ja té acreditada una qualificació mitjana dels estudis aportats com 
a requisits acadèmics d'accés, igual o superior a la nota de tall que hagi resultat per al nou cicle 
formatiu demanat. Aquesta nota de tall es pot consultar des del 16 de desembre de 2014 al web.

• Es denegarà si no té els requisits d'accés al nou cicle formatiu demanat, o bé si la qualificació 
mitjana dels  requisits  d'accés que acredita  o  ja  té acreditada,  i  és vàlida per  aquest  nou cicle 
formatiu, és inferior a la nota de tall que hagi resultat.

3. Consulta de les resolucions dels tràmits

Durant el mes de gener de 2015 es resoldran els tràmits de les sol·licituds de readmissió i de matrícula a un 
altre cicle formatiu.

Les resolucions es podran consultar, com a molt tard el 2 de febrer de 2015, des de la Secretaria FP, a la 
pestanya Tràmits, i en el mateix formulari on s'ha formalitzat. Segons el cas, serà el tràmit:

• Sol·licitud de readmissió al mateix cicle formatiu
• Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu
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Segons la resolució:
• Si consta Atorgada, podreu iniciar la matrícula el 4 de febrer de 2015.
• Si consta Denegada també es detallaran els motius a Incidències, i no us podreu matricular per al 

curs 2014-15 S2, segons el tràmit:
– del mateix cicle formatiu si és una Sol·licitud de readmissió al mateix cicle formatiu.
– del nou cicle formatiu demanat si és una Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu. 

• Si consta No resolta o no hi ha cap opció marcada, és que encara no s'ha resolt.

En cas de denegació de qualsevol dels dos tràmits, podeu tornar-lo a fer en un altre semestre.

4. Reclamacions a les resolucions dels tràmits

Si voleu fer alguna reclamació a la resolució dels tràmits de  Sol·licitud de readmissió al mateix cicle 
formatiu o  de  Sol·licitud  de  matrícula  a  un  altre  cicle  formatiu,  heu  d'escriure  a  la  bústia 
fpmatricula@ioc.cat, indicant:

• El nom del tràmit
• El vostre nom i DNI
• L'exposició dels arguments de la seva reclamació
• Què es demana en la reclamació

La data límit per la reclamació és el  4 de febrer de 2015. No s'atendrà cap reclamació rebuda després 
d'aquesta data.

5. Aspectes que cal tenir en compte per a la matrícula

Abans d'iniciar la matrícula heu de tenir en compte:

1) Si heu sol·licitat la readmissió o la matrícula a un altre cicle formatiu, recordeu que no podeu iniciar 
la matrícula fins al 4 de febrer de 2015.

2) Només podreu iniciar el procediment de matrícula si ja teniu superats tots els mòduls/crèdits en 
què esteu matriculats  al primer semestre de 2014-15 (1415S1). Per tant, si no heu superat algun 
mòdul/crèdit  o  no teniu  la  qualificació  de  la  PAF2 (encara que  ja  tingueu  decidit  que no us hi 
presentareu), no podreu iniciar la matrícula fins al 5 de febrer de 2015, a la tarda.

3) En el moment en què s’obre el termini de matrícula de l’alumnat antic l’estat de la matrícula és 
Matriculat/da  pendent  de  pagament, per  tant,  és  correcte  que  això  sigui  així  encara  que  no 
hagueu iniciat el procés de matrícula.

4) En cas que us matriculeu a un  cicle formatiu que ha canviat del pla d’estudis LOGSE al pla 
d’estudis LOE (nou), consulteu l'Annex 2 d'aquesta guia.

5) L’oferta de places en alguns mòduls o crèdits de determinats cicles formatius és limitada. Consulteu 
l'Annex 3 d'aquesta guia.

6) La matrícula de l'alumnat antic està limitada a 30 hores de dedicació setmanal i no es pot superar 
aquest límit en cap cas.

7) No heu de presentar cap documentació en paper que ja hagueu presentat abans a l'IOC i encara 
sigui vigent. En cas de necessitar actualitzar la documentació (dades econòmiques, etc.) consulteu 
l'apartat 8.

8) No haureu de presentar cap documentació que acrediti el pagament de la matrícula. Un cop hagueu 
fet el pagament, Catalunya Caixa ja ens proporciona aquesta informació.
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6. Comprovació i actualització de les dades personals a Secretaria FP

A Secretaria FP, aneu a la pestanya Dades personals i comproveu que les vostres dades personals són 
correctes, i completeu o actualitzeu les que calgui. L’aplicatiu us indicarà quina informació està incompleta.

Tingueu en compte:

• Nom i cognoms: han d’estar escrits exactament igual que estan al vostre document d’identitat. 
El sistema utilitza aquestes dades per a l’expedició de certificats, títols, etc. i és important que 
siguin correctes ja que, en cas contrari, els documents que s’expedeixin no seran vàlids.

• Fotografia: la fotografia ha de ser  representativa de la identitat de l’alumne/a. Procureu que es vegi 
bé la vostra cara i que no hi surtin altres persones que no sigueu vosaltres, o altres imatges. Durant 
els propers mesos s’eliminaran totes les fotografies que no compleixin aquest requisit. El canvi de 
fotografia s’ha de fer des del vostre perfil del Campus.

• Centre: no el podeu modificar, però aquest centre no té res a veure amb el lloc on us examinareu. 
Cada semestre hi ha un termini per a la confirmació d'assistència a les PAF i és en aquell moment 
quan s'ha d'indicar el centre on us voldreu examinar.

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

• Adreça lliurament documentació: en aquesta adreça és on s’enviaran les etiquetes per a les PAF i 
altra documentació (certificats, etc.) i només s’ha de complimentar si és diferent del domicili habitual. 
Aquesta adreça sí que pot ser un apartat de correus. 

• Dades econòmiques: si  teníeu un tipus de pagament  Reduït o  Gratuït,  i  la documentació que 
consta a l'IOC ja està caducada, ara tindreu el tipus de pagament Normal. No ho podeu modificar, 
però si voleu actualitzar aquesta informació perquè s'apliqui en aquesta matrícula, primer haureu de 
presentar la documentació en paper que ho acredita (consulteu l'apartat 8 d'aquesta guia). Després 
també l'haureu de penjar a la pestanya  Documents aportats i  fer-ho constar a  Documentació 
aportada de la pestanya Dades personals. 

Podeu consultar la informació sobre la documentació a aportar i sobre preus públics al web.

Atenció! Si  heu  de  fer  algun  canvi  en les  dades  econòmiques  heu  de  fer 
arribar a l'IOC-Barcelona la documentació en paper que acredita que teniu dret 
a bonificació o exempció del preu públic no més tard del 4 de febrer de 2015.

Sense aquesta documentació s'aplicarà el tipus de pagament Normal. 

• Núm. Seguretat Social (FCT): és una informació imprescindible si us matriculeu a FCT.

• Documentació  aportada:  heu  de  marcar  si  aporteu  alguna  de  les  documentacions  en  paper 
següents:

• La documentació acreditativa de pagament reduït o gratuïtat en paper. En aquest cas també 
l'haureu d'incorporar a la pestanya Documents aportats.

• La documentació  acreditativa  d'unitats  formatives  superades.  Només  l'heu  d'aportar  per 
matricular-vos a un bloc 2 sense haver cursat i superat el bloc 1 del mateix mòdul a l'IOC, 
però havent  superat en un altre centre totes les UF del bloc 1.

• La documentació en paper que justifiqui que teniu necessitats específiques permanents per 
a realitzar les proves presencials. En aquest cas també l'haureu d'incorporar a la pestanya 
Documents aportats. També ho podeu aportar fins al 7 d'abril. No obstant,  l'IOC no pot 
garantir que les necessitats de l'alumne/a puguin ser ateses. 
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Podeu  consultar la documentació en paper a l'apartat 8 i com penjar-ho a la pestanya Documents 
aportats de la Secretaria FP a l'apartat 7 d'aquesta guia. 

Quan acabeu premeu el botó Processar.

7. Pujar documentació escanejada a Secretaria FP
A  Secretaria  FP,  a  la  pestanya  Documents  aportats heu  de  tenir  pujats  els  documents  que  s'hagin 
demanat escanejats al llarg dels vostres estudis. 

Per tal de mantenir actualitzada la vostra documentació és important que pengeu els documents escanejats 
indicats a continuació, si encara no ho heu fet o estan caducats. Assegureu-vos també que es visualitzen 
correctament.

Si estan validats, no hi podreu fer canvis. En aquest cas, envieu un missatge a fpmatricula@ioc.cat perquè 
us els desvalidin.

Encara  que  es  demani  la  documentació  escanejada,  en  alguns  d'ells  és 
imprescindible  que  es  presentin  també  en  paper.  Consulteu  els  apartats 
Documentació i forma de presentació i apartat 8 d'aquesta guia.

La documentació que tothom hauria de tenir pujada a Secretaria FP (secretaria virtual) és: 

̶ Document identificatiu (DNI, NIE, passaport, etc.), per les dues cares, preferiblement en un únic 
document en format pdf. Assegureu-vos que sigui vigent (si no ho és, no podreu tramitar el títol). Si 
el que hi ha penjat està caducat,  l'heu de substituir  i  no caldrà que presenteu cap fotocòpia en 
paper. 

̶ Documentació que acredita els requisits acadèmics d'accés que vau fer constar a les dades 
personals  com a  Via  d'accés i  Qualificació  mitjana  (sobre  10).  Si  posteriorment  heu  hagut  de 
presentar uns requisits d'accés diferents i els heu lliurat en paper, perquè us heu matriculat a un 
altre cicle formatiu, també els hauríeu de tenir pujats. 
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Altres documents que cal  aportar  escanejats,  només les persones que ho hagin d'acreditar,  segons 
alguna de les circumstàncies previstes, són:

̶ Targeta sanitària. És imprescindible si us matriculeu a la Formació en centres de treball. No podreu 
iniciar les pràctiques si no heu aportat aquest document. No caldrà que la presenteu en paper.

̶ Documentació que acredita la bonificació o exempció de l’import de la matrícula. En aquest cas, a 
més d'aportar la documentació escanejada, cal que ens feu arribar una fotocòpia compulsada del 
document si és que encara no l'heu presentat. 

̶ Documentació que justifica l'accés a les places reservades (minusvalidesa, mesures privatives de 
llibertat, esportistes d'elit,...).

̶ Documentació acreditativa de necessitats específiques permanents per a la realització de les PAF 
o d'exercicis d'avaluació final de determinats cicles formatius. També es poden aportar  fins al 7 
d'abril perquè es tinguin en compte en la docència del segon semestre 2014-15. Sigui quan sigui, 
quan es presenti la documentació en paper, també s'ha de pujar escanejada obligatòriament.  No 
obstant, l'IOC no pot garantir que les necessitats de l'alumne/a puguin ser ateses.

Instruccions per pujar la documentació escanejada

Seguiu les instruccions que s’indiquen per a la pujada de la documentació escanejada:

Un cop hagueu pujat el  document, el  qual  estarà pendent de validació,  tindreu l’opció de comprovar el 
document que heu pujat o esborrar-lo, si cal. 

Si no teniu cap document pujat:
1. Primer pugeu el document identificatiu.
2. A continuació podreu pujar els altres documents: els que acrediten els requisits d'accés i els altres 

que siguin necessaris, segons el cas. En tots haureu de seguir el mateix procediment.
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8. Presentació de documentació actualitzada en paper

8.1. Documentació en paper que cal presentar

No heu de presentar cap documentació en paper

Només si heu d'actualitzar les vostres dades, heu de presentar la nova documentació 
que no hagueu lliurat amb anterioritat o que substitueixi la que ja no sigui vigent. 

Per tal d’evitar incidències, assegureu-vos que ens feu arribar la documentació en paper que correspon, 
segons el vostre cas.

Qualsevol documentació en paper ha d'anar acompanyada d'una sol·licitud general, que es pot descarregar 
des  del  web  (disponible  a  http://ioc.xtec.cat  >  SECRETARIA >  Formularis),  on  es  demani  que  la 
documentació que es presenta es tingui en compte per a la matrícula del segon semestre 2014-15.

A continuació teniu una relació de la documentació en paper que, si és el vostre cas, heu de presentar per 
actualitzar-la:

1) Documentació en paper que no afecta a la matrícula (pot presentar-se fora del període de matrícula):

̶ Nou document identificatiu: només si es tracta d'un canvi de document (per exemple de NIE a 
DNI),  heu de presentar una fotocòpia del nou document i  un certificat de concordança. Tingueu 
present que els  certificats s'expediran amb el document que consti a Secretaria FP i el  títol que 
demaneu, si és el cas, no es tramitarà si el document que consti a l'IOC no és vigent. 

̶ Per demanar necessitats específiques per a les PAF o per als exercicis d'avaluació final de 
determinats cicles formatius: fotocòpia compulsada o autenticada de la documentació que acrediti 
necessitats específiques permanents per realitzar aquestes proves. Aquesta documentació es 
pot aportar en el moment de la matrícula o  fins al  7 d'abril de 2015,  perquè es pugui tenir en 
compte en la docència d'aquest  segon semestre del curs 2014-2015. Sigui  quan sigui,  quan es 
presenti la documentació en paper, també s'ha de pujar escanejada obligatòriament. No obstant, 
l'IOC no pot garantir que les necessitats de l'alumne/a puguin ser ateses.

2) Documentació en paper perquè es tingui en compte en la matrícula: 

̶ Per  tenir  un  tipus  de  pagament  gratuït  o  reduït:  fotocòpia  compulsada  o  autenticada  del 
document que acredita la bonificació o gratuïtat del preu de la matrícula, que sigui vigent:

° Es recomana aportar el carnet corresponent o un certificat de la situació actual on consti la 
data de caducitat.  Per facilitar el tràmit a l'alumne/a, es recomana un certificat original que 
acrediti que s'està en possessió del carnet, perquè s'expedeix ràpidament i no cal compulsa. 

° Si  les  causes  que  motiven la  reducció  o  bonificació  són  revisables,  en els  documents 
aportats  és  imprescindible  poder  comprovar  la  seva  caducitat;  si  no  hi  consta,  només 
s'acceptaran  si  la  data  d'expedició  del  document  té  una  antiguitat  màxima  d'un  any 
comptada  des  de  l'últim  dia  previst  per  al  pagament  de  la  matrícula,  és  a  dir,  expedit 
després del 10 de febrer de 2014. 

Recordeu  que  no  són  vàlids  els  documents  de  sol·licitud  dels  carnets  o  d'altres  documents 
acreditatius. Si encara no disposeu del carnet o de la resolució, no es podrà aplicar la bonificació o 
exempció, i s'haurà de fer constar un tipus de pagament Normal. 

° Si  posteriorment  aporteu  la  documentació  correcta,  l'IOC actualitzarà  les  vostres  dades 
personals i s'aplicaran les bonificacions o exempcions en les següents matrícules mentre 
siguin vigents. 

° Si,  a més,  podeu demostrar  que no ho vau poder presentar dins el  termini  per causes 
alienes a vosaltres (per exemple,  que ja teníeu la sol·licitud cursada però encara no us 
l'havien atorgat o lliurat), i la seva vigència s'inicia abans de finalitzar el termini de pagament 
(abans del  10 de febrer de 2015), podreu demanar la devolució de l'import pagat de més 
que  correspongui  segons el  cas,  fins al  30 d'abril  de 2015.  Per  fer-ho,  ho haureu de 
comunicar a través de tutoria un cop iniciat el curs.
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̶ Per  optar  a  places  reservades:  fotocòpia  compulsada  o  autenticada  de  la  documentació  que 
acredita que podeu optar a places reservades (esportistes d'elit, etc.).

̶ Per  matricular-se  a  un  bloc  2  sense  cursar  el  bloc  1:  fotocòpia  compulsada  o  original  del 
document que acredita que teniu  UF d'un bloc 1 superades en un altre centre o obtingudes per 
programes d'acreditació de competències professionals o en proves lliures, per matricular-se a un 
bloc 2. No s'acceptarà aquesta documentació si no és necessària per a la matrícula. 

En la sol·licitud general que l'ha d'acompanyar, heu d'indicar el mòdul que voleu modificar i demanar 
que  es  modifiqui  el  bloc  1  pel  bloc  2  d'aquest  mòdul.  L'IOC  preparà  aquesta  matrícula  quan 
comprovi que la documentació és correcta i us enviarà un missatge indicant si no és possible o bé si 
ja s'ha modificat i ja podeu fer el pagament. 

Tingueu en compte que les qualificacions aportades junt amb la sol·licitud,  no s'incorporaran al 
vostre expedient fins que ho demaneu expressament en un tràmit específic que s'obrirà durant el 
curs.

Assegureu-vos que en tots els documents oficials que presenteu tinguin el  segell de 
l'administració o entitat que l'expedeix i/o compulsa en cada pàgina on hi hagi 
dades que aportin informació imprescindible per comprovar l'autenticitat i validesa del 
document.  

8.2. Termini de lliurament de la documentació
Perquè la documentació presentada en paper es tingui en compte en la matrícula del segon semestre del 
curs 2014-2015, heu de lliurar-la com a molt tard el 4 de febrer de 2015.

Sigui quina sigui la forma de presentar la documentació en paper, ha d'arribar a l'IOC 
com a màxim en aquesta data,  i  no es tindrà en compte en aquesta matrícula si 
arriba més tard.

8.3. Lloc on presentar la documentació
En els processos de matrícula de l'alumnat antic només es pot presentar documentació a la seu central de 
l'IOC a Barcelona. No podeu presentar documentació a cap centre de suport d'FP.

8.4. 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.

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 té registre administratiu. Per tant,  la documentació no es pot 
presentar  a  cap  altre  organisme  públic  que  no  sigui  la  seu  central  de  l'IOC de  Barcelona.  La 
documentació  que  es  presenti  en  un  organisme  no  previst  a  la  normativa (per  exemple  al 
Departament d'Ensenyament,...) serà desestimada.
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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 
d'assegurar-vos també que arribi a l'IOC de Barcelona no més tard del dia 4 de febrer de 2014 per tal que 
es pugui validar.

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

Institut Obert de Catalunya
Matrícula FP – Alumnat antic
Avinguda del Paral·lel, 71-73
08004 Barcelona
.

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, fotocòpies amb 
compulsa no vàlida, etc. no permetrà incorporar aquesta documentació i, per tant, no es tindrà en 
compte en el procés de matrícula del segon semestre 2014-15.

• 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 o autenticada.

• No podeu enviar títols originals. En canvi, és recomanable enviar certificats 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.

9. Selecció dels mòduls o crèdits que es volen cursar, a Secretaria FP 

A Secretaria FP, des de la pestanya Itinerari haureu de seleccionar els mòduls/crèdits als quals us voleu 
matricular, del cicle formatiu o transversals que esteu cursant o als quals us han atorgat l'accés. 

Aquesta pantalla us informarà si hi ha alguna incidència amb les vostres dades personals. Si fos així, primer 
l’haureu de resoldre, en cas contrari no us permetrà prémer el botó Escollir itinerari.

Abans de seleccionar els mòduls o crèdits que voleu cursar, heu de tenir en compte el següent:

• Si teniu mòduls/crèdits matriculats i no superats del semestre en curs, heu d'esperar-vos fins que 
es publiquin les qualificacions de la PAF2, encara que no tingueu intenció de presentar-vos-hi.

• No podreu seleccionar els mòduls/crèdits que teniu superats.

• No us heu de matricular als mòduls/crèdits que preveieu convalidar. Les convalidacions no es 
tramiten en el moment de fer la sol·licitud de matrícula, ja que hi ha un termini específic per tramitar-
les una vegada començat el curs. Des de les tutories us facilitaran la informació del tràmit.

• És recomanable seguir l’itinerari formatiu recomanat.  Els mòduls/crèdits del cicle formatiu estan 
ordenats  segons  aquest  itinerari. És  especialment  important  en  els  cicles  formatius  que  estan 
canviant del pla LOGSE al pla LOE o bé que està previst que canviïn durant el proper curs, i també 
és important per assegurar que els mòduls o crèdits es poden treballar correctament.

• En cas que el cicle formatiu al qual us matriculeu hagi canviat de pla d’estudis, tindreu reconeguts 
els mòduls del pla nou (LOE) equivalents als crèdits superats del pla antic (LOGSE).
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• Heu  de  considerar  les  hores  setmanals  que  podeu  dedicar  a  l’estudi.  Recordeu  que  no  és 
recomanable que us matriculeu de més de 4 mòduls/crèdits. Com a norma general no es poden 
assumir més de  2 o 3 mòduls/crèdits per semestre i,  en tot cas, no us podeu matricular a un 
nombre de mòduls/crèdits que superi les 30 hores de dedicació setmanal.

• Els  mòduls/crèdits  que  no estan disponibles són  els  que  encara  no  s’ofereixen  o  s’ofereixen 
només en determinats semestres. Tampoc estan disponibles els blocs 2 dels crèdits/mòduls, ja que 
primer cal superar el bloc 1, i  no es poden cursar els dos blocs d’un mòdul/crèdit  a la vegada. 
Consulteu la informació específica de cada cicle al web.

• En els cicles del pla LOE, si ja teniu superades algunes unitats formatives: 
° Us heu de matricular en el bloc o mòdul on hi ha la unitat o unitats formatives que no teniu 

superades i que voleu cursar, però només us haureu d'examinar de les unitats formatives 
que no tingueu superades. Recordeu que no es poden cursar els dos blocs d’un mòdul a la 
vegada.

° Si les UF superades corresponen a un bloc 1 sencer i us voleu matricular al bloc 2:
– Seleccioneu el bloc 1 d'aquest mòdul i tots els altres mòduls o blocs que voleu cursar.
– Heu d'aportar la documentació en paper que ho acrediti juntament amb una sol·licitud 

on demaneu que es modifiqui el bloc 1 pel bloc 2. Consulteu l'apartat 8 d'aquesta guia.

• Per cursar  determinats  mòduls/crèdits  poden ser  necessaris  tenir  superats  altres mòduls/crèdits 
d’acord  amb les  indicacions  de  la  columna de  requisits.  Si  us  voleu  matricular  en  algun  dels 
mòduls/crèdits amb requisits, heu de tenir en compte el següent:

° Si teniu mòduls o crèdits del mateix cicle superats fora de l'IOC podeu indicar-los a la 
columna Aprovat altres centres, sota la vostra responsabilitat, però ara no s'incorporaran al 
vostre expedient. Durant el curs haureu de presentar la documentació que els acredita i fer 
el tràmit que correspongui, per demanar expressament que s'incorporin al vostre expedient.

° Si teniu la previsió de convalidar mòduls o crèdits, aportant altres estudis, podeu marcar-los 
a la columna  Aprovat altres centres  (no podeu marcar només UF), però sota la vostra 
responsabilitat  perquè  no  es  pot  garantir  que  la  convalidació  s'atorgui.  Consulteu  la 
informació sobre convalidacions que trobareu al web.

• Per poder matricular-vos al  mòdul/crèdit de síntesi o projecte (o similar) cal tenir  superats o 
inscrits en el semestre per al qual es fa la matrícula  tots els mòduls/crèdits del cicle formatiu, 
excepte l'FCT. En cas de mòduls/crèdits de 2 blocs, cal estar cursant el bloc 2. 

• Per poder matricular-vos al mòdul/crèdit de Formació en centres de treball cal tenir pendents de 
superar un  màxim de 6 blocs/mòduls/crèdits, sense comptar l'FCT. Es recomana matricular-se 
d’aquest mòdul/crèdit en el penúltim semestre dels estudis perquè és molt probable que s’allargui 
durant més d’un semestre.

L’inici de les pràctiques en empreses del mòdul/crèdit d’FCT no coincideix amb el de la resta de 
mòduls/crèdits. Es poden iniciar en qualsevol moment del semestre, depenent de la planificació, de 
la viabilitat de les empreses que proposeu o, en el seu defecte, de les empreses disponibles, de la 
zona geogràfica on viu l’alumnat, etc.

Per matricular-vos a FCT és imprescindible que hagueu fet constar el vostre número de la Seguretat 
Social a la pestanya Dades Personals.

Atenció! Si teniu previst demanar l'exempció total de l'FCT, perquè teniu suficient 
experiència professional relacionada amb el cicle formatiu que esteu cursant, no us 
hi heu de matricular i tampoc l'heu de marcar com a superada en un altre centre.
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• Els crèdits amb convocatòria  extraordinària (CE) són crèdits ja extingits.  En cas que hagueu 
cursat  els  crèdits  amb anterioritat,  no  els  hagueu superat  i  no  pugueu matricular-vos  al  mòdul 
equivalent  del  pla nou,  podeu optar a convocatòria extraordinària del  crèdit  segons el  calendari 
d'extinció del cicle formatiu. No hi haurà aula del crèdit però us podreu presentar a la PAF1 i, si és 
el cas, a la PAF2. Teniu més informació a l'Annex 2.

• Els mòduls/crèdits no disponibles no s’ofereixen, per tant, no els podeu cursar en aquest semestre. 
En alguns casos es tracta de mòduls que encara no s'han implantat a l'IOC o s'han extingit i, en 
altres casos, es tracta de mòduls/crèdits d'oferta alterna, és a dir, que només es poden cursar en un 
dels dos semestres de cada curs. 

Quan hagueu acabat la selecció de mòduls/crèdits premeu el botó Escollir itinerari. Aquest botó no estarà 
disponible si hi ha incidències en les vostres dades personals o sobrepasseu el nombre màxim de 30 hores 
setmanals.

Comproveu que han quedat seleccionats els mòduls/crèdits que heu escollit  abans de continuar i  fer el 
pagament.

10. Pagament de la matrícula

El pagament estarà disponible des del 30 de gener de 2014 (a les 11.00 h) fins al 10 de febrer de 2014 (a 
les 19.55 h).  Si espereu a generar el full de pagament l'últim dia, recordeu que les oficines de Catalunya 
Caixa estan tancades a la tarda i llavors només podreu pagar amb targeta.

Atenció!
Si teniu un tipus de pagament Gratuït i sou menors de 28 anys, heu de fer el pagament de 
l'assegurança escolar obligatòria una vegada durant el curs. Si no el vau fer en el primer 
semestre, l'haureu de fer ara. Sense aquest pagament no se us considerarà matriculats.

A la pestanya Pagament de Secretaria FP, hi trobareu els mòduls/crèdits que heu seleccionat i l’import que 
haureu de pagar.

Abans de fer el pagament, és molt important tenir en compte el següent:

• Si se us ha atorgat una  Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu, heu de saber que el 
procés de matrícula és únic, tant si us matriculeu a un cicle formatiu com si us matriculeu a 
dos cicles. 

Per tant, si heu de matricular-vos al nou cicle formatiu però també us voleu matricular al cicle que ja 
teniu començat, haureu de fer un sol pagament per l'import corresponent a la matrícula de tots els 
cicles formatius.

• Quan hagueu generat el full de pagament ja no podreu modificar la matrícula.

• No s'atendrà cap reclamació relacionada amb una selecció de mòduls/crèdits incorrecta.

Comproveu que les vostres dades personals són correctes i que hi consten els mòduls/crèdits als quals us 
voleu matricular. Recordeu que  només es pot generar un full de pagament.
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Només si totes les dades són correctes, genereu el full de pagament:

• Per generar el full de pagament haureu de manifestar que esteu d’acord amb la matrícula i no la 
voleu modificar. 

• Seleccioneu el botó Generar full de pagament per generar el document que necessitareu per fer el 
pagament.

Només es pot generar un full de pagament. 

Assegureu-vos que esteu d’acord amb la matrícula i tingueu en compte que  no es 
retornarà l’import si renuncieu a la matrícula.

A partir  d’aquest  moment  no podeu fer  cap modificació  en les dades introduïdes. Si  hi  ha alguna 
discrepància entre les dades processades i l’import del pagament, la matrícula no tindrà validesa.

Atenció! El procés de matrícula no haurà finalitzat fins que hagueu fet el pagament 
de la matrícula amb targeta o mitjançant el full de pagament, amb codi de barres, a 
Catalunya Caixa.
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Podeu fer el pagament d’alguna de les dues formes següents:

a) Ingrés a una oficina de Catalunya Caixa

En aquest cas heu d’anar a una oficina de Catalunya Caixa amb el full de pagament imprès que conté 
un codi de barres.

Trobareu informació sobre la xarxa d’oficines de Catalunya Caixa en el web.

Atenció! Heu de fer el pagament presentant l’imprès que conté un codi de barres, 
si no ho feu així, el vostre pagament no s’enregistrarà al sistema.

b) Pagament telemàtic (targeta de crèdit/dèbit)

En aquest cas heu de disposar d’una targeta de crèdit o dèbit i seguir les instruccions que us indicarà 
el sistema.

Primer s’ha de generar el full de pagament, tant si voleu fer el pagament en una 
oficina de Catalunya Caixa com si voleu fer-lo amb targeta. 

Per pagar amb targeta heu de fer clic al botó Pagament on-line amb targeta bancària. 

Accedireu al web de Catalunya Caixa, on podeu escollir una de les opcions:
• Emissora, referència i identificador
• Número de codi de barres

Us recomanem que seleccioneu Emissora, referència i identificador. En aquest cas heu de seguir els 
passos de les pantalles següents.
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Pas 2. Comproveu que l’import de la matrícula que es carregarà a la targeta és correcte. Heu d’introduir 
les dades de la targeta de crèdit o dèbit (número, data de caducitat i codi de seguretat).

Pas 3. Mostrarà la informació del pagament que s’ha fet amb càrrec a la targeta i el codi d’autorització.

Si la transacció no s'hagués realitzat, el sistema us ho indicaria. Alguns dels missatges d'incidències 
que poden aparèixer al final de les dades són:

• Transacció Denegada per La Seva Entitat  
• Targeta aliena al servei.  

Si la transacció s'ha realitzat satisfactòriament apareixerà el codi de l'operació, amb el missatge:
• OPERACIÓ AUTORITZADA AMB CODI: XXXXXX  

Podeu imprimir el  resultat del pagament amb targeta que heu de conservar com a comprovant 
d’haver pagat l’import de la matrícula. 

Després podeu tancar la finestra del web de Catalunya Caixa o continuar.
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Pas 4. Imprimeix un justificant de l'operació feta, que també podeu conservar com a comprovant del 
pagament de la matrícula.

• Comproveu que hi consta Operació Efectuada. 

• Si apareix Operació Cancel·lada significarà que el pagament no s'ha realitzat.

Si  no  poguéssiu  pagar  amb  la  targeta  sempre  podeu  fer-ho  en  una  oficina  de 
Catalunya Caixa amb el full de pagament que conté el codi de barres.

11. Consulta del pagament i de l'estat de la matrícula

Si tornéssiu a intentar fer el pagament, per error o per comprovar si el pagament ha estat realitzat, el 
sistema us informaria que ja està fet.

Quan el sistema disposi de la informació del vostre pagament l’estat de la matrícula serà Matriculat/da i us 
podreu imprimir el comprovant de matrícula.

Tingueu en compte que les  dades de pagament s’incorporen al sistema al cap de 
dos o  tres  dies d’haver  fet  el  pagament  i  que  no ens heu  de  fer  arribar  cap 
comprovant.

Codi: IN11
Guia de matrícula (Versió 2)

Instruccions per a la matrícula de l’alumnat antic
(Curs 2014-2015 S2)

Pàg. 16 de 22

Assegureu-vos que 
l'operació s'ha efectuat 

sense problemes



Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Obert de Catalunya

12. Impressió del comprovant de matrícula

Quan  l'estat  de  la  matrícula  sigui  Matriculat/da,  des  de  Secretaria  FP  (secretaria  virtual),  aneu  a  la 
pestanya Comprovant  de  Matrícula  i  imprimiu  aquest  comprovant  clicant  sobre  la  icona  en  forma 
d'impressora.

El comprovant de matrícula us acreditarà que ja esteu matriculats.

13. Informació sobre l'inici del semestre

A Secretaria FP trobareu la informació de l'inici del semestre a Informació matrícula. 

Inici del semestre

El 16 de febrer de 2015 tindreu accés a la tutoria del segon semestre del curs 2014-2015.

Al llarg del dia 18 de febrer de 2015 tindreu accés a les aules dels mòduls/crèdits als quals us heu 
matriculat.

Les aules de Formació en centres de treball (FCT) s'obriran uns dies més tard. Rebreu informació 
de la data a través de les tutories.

Materials didàctics

Podreu consultar si els mòduls/crèdits als quals us heu matriculat tenen materials a l’espai Atenció 
a l’estudiant > Estudiar a l’IOC > Relació materials didàctics.

Els materials els tindreu disponibles digitalment a les aules a l'inici de curs. Si desitgeu obtenir el 
material en paper, a partir del dia 2 de febrer de 2015 podreu adquirir-lo directament al proveïdor 
des de la pestanya Lliurament materials de Secretaria FP.

L'IOC no gestiona l'adquisició d'aquests materials ni cap incidència que se'n pugui derivar. 
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Annex 1. 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 sobre el cercle 
blau amb l’interrogant que hi ha a la part superior dreta de la pantalla.

A la  finestra  que  s'obrirà  cliqueu  sobre  formulari  per  generar  una  nova  contrasenya i  seguiu  les 
instruccions.

En la nova finestra, tingueu en compte que heu d’indicar només una de les dues dades: el nom d’usuari o bé 
l’adreça de correu electrònic que consta al sistema. Després premeu Cerca de l'opció escollida.

A continuació  rebreu un missatge al  correu electrònic  que teniu  registrat  al  sistema informant-vos  dels 
passos  que  heu  de  seguir  per  obtenir  una  nova  contrasenya.  Seguiu-los  i,  quan  ja  disposeu  de  la 
contrasenya, ja podreu continuar amb la matrícula.

Si el correu electrònic amb el qual esteu registrats al sistema no és correcte, no rebreu cap missatge. En 
aquest cas, si la regeneració de la contrasenya es produeix dins el període de matrícula, envieu un missatge 
a la bústia fpmatricula@ioc.cat explicant la incidència, indicant el vostre nom i cognoms, i adjuntant 
una imatge escanejada del vostre DNI. 

Si la regeneració de la contrasenya es produeix en altres períodes, contacteu amb fpinfo@ioc.cat.
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Annex 2.  Informació específica  per  als  cicles  formatius  que han canviat  del  pla 
LOGSE al pla LOE

ASO – CFGM Atenció sociosanitària LOGSE

Per obtenir el títol LOGSE cal tenir tots els crèdits superats el juny de 2015 (inclòs l'FCT)

Aquest segon semestre del curs 2014-2015 s'extingirà el cicle formatiu CFGM Atenció sociosanitària en el 
pla  d'estudis  LOGSE,  i  per  aquest  motiu  és l'única oportunitat  que teniu  per  poder obtenir  aquest  títol 
LOGSE.

Del cicle formatiu LOGSE us podeu matricular a les últimes convocatòries extraordinàries, únicament si 
prèviament heu cursat el crèdit, que són només les següents: 

C04 - Atenció i recolzament psicosocial 
C08 - Alimentació i nutrició familiar

Si teniu pendent algun crèdit LOGSE que té un mòdul equivalent en el CFGM Atenció a persones en situació 
de dependència LOE, podeu matricular-vos del mòdul LOE i, si el supereu, se us reconeixerà en LOGSE per 
facilitar la compleció del cicle formatiu en el pla d'estudis que s'extingeix.

Quant a l'FCT, és imprescindible que acabeu les pràctiques com a màxim el 30 de juny. Si les acabeu més 
tard, ja no es podran considerar d'aquest semestre i haureu de completar el cicle formatiu LOE.

AFI – CFGS Administració i finances LOGSE

Per obtenir el títol LOGSE cal tenir tots els crèdits superats el juny de 2015 (inclòs l'FCT)

Aquest segon semestre del curs 2014-2015 s'extingirà el cicle formatiu CFGM Administració i finances en el 
pla  d'estudis  LOGSE,  i  per  aquest  motiu  és l'única oportunitat  que teniu  per  poder obtenir  aquest  títol 
LOGSE.

Del cicle formatiu LOGSE us podeu matricular a les últimes convocatòries extraordinàries, únicament si 
prèviament heu cursat el crèdit, que són només les següents: 

C06 – Gestió comercial i serveis d’atenció al client 
C08 – Productes i serveis financers
C09 – Auditoria

Si teniu pendent algun crèdit LOGSE que té un mòdul equivalent en el CFGS Administració i finances LOE, 
podeu matricular-vos del mòdul LOE i, si el supereu, se us reconeixerà en LOGSE per facilitar la compleció 
del cicle formatiu en el pla d'estudis que s'extingeix.

Quant a l'FCT, és imprescindible que acabeu les pràctiques com a màxim el 30 de juny. Si les acabeu més 
tard, ja no es podran considerar d'aquest semestre i haureu de completar el cicle formatiu LOE.
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Annex 3. Places limitades en determinats mòduls i crèdits

En el CFGM Cures auxiliars d'infermeria i en el CFGS Educació infantil determinats mòduls/crèdits tenen les 
places limitades.

CFGM Cures auxiliars d'infermeria

Els crèdits amb places limitades són:

• C03 – Benestar del pacient: necessitats d'higiene, repòs i moviment: 150 places

• C04 – Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà (Bloc 1): 150 places

• C04 – Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà (Bloc 2): 120 places

• C09 – Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica: 120 places

• C12 – Formació en centres de treball: 75 places

CFGS d'Educació Infantil

• M13 – Formació en centres de treball: 250 places

En cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al de places disponibles, les matrícules que no resultin 
admeses quedaran en reserva fins al semestre següent. Es garanteix la plaça a totes les persones que 
finalitzin els seus estudis en el mateix semestre i, per a la resta de matrícules, el criteri de prioritat serà la 
major qualificació mitjana en l'expedient acadèmic del cicle que s'està cursant. Si es produeix una situació 
d'empat en aquesta qualificació, s'admetran totes aquelles matrícules que tinguin una mateixa qualificació 
mitjana.

Si alguna persona tingués reservada una plaça per aquest semestre en algun d'aquests mòduls/crèdits, 
perquè va quedar en reserva en el semestre anterior, hauria rebut un missatge indicant que no s'havia de 
tornar a matricular del mòdul o crèdit del qual tenia plaça reservada i ja havia pagat la matrícula. Per tant, en 
aquesta matrícula hauria de fer la inscripció a la resta de mòduls/crèdits i, abans d'obrir les aules, s'afegirien 
a la seva matrícula els mòduls/crèdits corresponents.
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Annex 4. 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,

̶ L’organisme emissor de la documentació,

̶ La secretaria de l’IOC (cal lliurar personalment el document original i la fotocòpia), 

̶ Un centre de suport d'FP només si es tracta de documentació per a la matrícula d'alumnat nou (cal 
lliurar personalment el document original i la fotocòpia). Atenció! No pot compulsar documentació 
de matrícula de l'alumnat antic ni cap altre tràmit de l'IOC.

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 o d'un centre de suport d'FP només en 
el cas de la matrícula de l'alumnat nou). Per tant, no s'acceptaran documents compulsats per Ajuntaments, 
Consells Comarcals, Policia, Correus,... 

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 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.

Atenció! Si en un document que es demana original o compulsat hi ha dubtes sobre si és 
original o fotocòpia en color, no s'acceptarà.
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Annex 5. Atenció de consultes durant el procés de matrícula

No es poden atendre consultes ni resoldre incidències per telèfon. 

Dirigiu les vostres consultes i/o dubtes sobre els mòduls/crèdits als quals us heu de matricular, consells, 
recomanacions, etc. segons el cas:

• Si esteu matriculats: al vostre tutor o tutora, a través de l’aula de tutoria del Campus IOC. No 
s'atendran les incidències tècniques que pugueu comunicar-li.

• Si no esteu matriculats: a la bústia fpmatricula@ioc.cat. No s'atendran si ja esteu matriculats.

Abans d'enviar qualsevol consulta, és imprescindible que hagueu consultat la  guia 
de matrícula i la informació que hi ha publicada al  web de l'IOC sobre els cicles 
formatius.

Si  durant  el  procés  d'inscripció  teniu  alguna  incidència  tècnica,  podeu  enviar  un  missatge  de  correu 
electrònic a: 

fpmatricula@ioc.cat

       No envieu missatges a cap altra bústia!

Un cop tancat el període de matrícula o de pagament per a l'alumnat antic, només 
s'atendran  les  incidències  que  s'hagin  rebut  dins  del  termini  respectiu,  i  es 
permetrà, si és el cas, fer el pagament fora de termini. 
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