
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament

Institut Obert de Catalunya

Guia de matrícula per a l'alumnat del curs de preparació/ 
formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau 
superior (PACFGS).

Informació prèvia

El Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accés a cicles formatius de grau superior 
per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el 
batxillerat.

Per poder fer la prova d'accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l'any de la convocatòria. 
També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any de la 
convocatòria) i tenen un títol (o el resguard d'un títol) de tècnic/a de la mateixa opció 
d'específiques del cicle de grau superior al que es vol accedir.

Podré fer la matrícula presencialment?

La matrícula es fa exclusivament de forma telemàtica a través d'internet.

Em convindria llegir algun document concret abans de matricular-me?

Cal consultar la informació que es troba al portal de l'Institut Obert de Catalunya, secció 
Estudis >     Accés als cicles de grau superior > Curs de preparació prova d'accés  .

GUIA DE MATRÍCULA
Pas 1. Alta a la Secretaria PACFGS i obtenció del nom d'usuari i contrasenya
Pas 2. Accedir a la Secretaria PACFGS i completar dades personals
Pas 3. Adjuntar documentació (pestanya Documents aportats)
Pas 4. Escollir l'opció de curs i les matèries (pestanya Itinerari)
Pas 5. Pagament de la matrícula

Pas 1. Alta a la Secretaria PACFGS i obtenció del nom d'usuari i
      contrasenya

(Els alumnes que ja heu estat matriculats a l'IOC en aquest curs de preparació no heu de fer 
aquest pas 1; podeu passar directament al 2).

Entreu a http://ioc.xtec.cat/secretaria/acf/alta/ i veureu una pantalla com la següent (totes les dades 
marcades (*) són obligatòries).
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Important:

Podeu escollir un centre diferent al de la seu central (Barcelona); aquests centres els anomenem 
instituts col·laboradors o centres de suport.

L'institut col·laborador és el lloc on podreu fer els exàmens presencials d'aquest curs. Abans d'escollir, 
consulteu aquí la localització de cada centre.
Reviseu les dades i cliqueu el botó Enviar (abans, però, haureu de marcar He llegit i clicar Accepto).

A continuació, el sistema us proporciona un nom d'usuari i una contrasenya, imprescindibles per 
accedir al campus de l'IOC. Anoteu-les i mantingueu-les en lloc segur. També us seran enviades a 
l'adreça de correu electrònic que ens heu indicat anteriorment. Si teniu problemes amb la contrasenya, 
cliqueu aquí.
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Pas 2. Accedir a la Secretaria PACFGS i completar dades personals

Finalitzat el pas 1, arribareu a la pàgina principal de l'IOC:

Amb el vostre usuari i contrasenya accedireu al campus IOC, on trobareu la Secretaria PACFGS. 

Accediu a la Secretaria i cliqueu Entrada de dades per completar la matrícula.

L'opció Entrada de dades, consta de 6 pestanyes

Acabeu d'emplenar les dades personals. Recordeu que aquestes dades són les que utilitza l'IOC per 
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establir comunicació, si cal, i les que figuraran en el certificat final dels estudis.

A l'apartat Observacions de l'alumne/a podeu indicar-nos qualsevol comentari (màxim 255 caràcters).

Dades econòmiques

Aquestes dades són pròpies de cada curs acadèmic.
L'assegurança escolar és obligatòria per a tots els menors de 28 anys.
El tipus de pagament reduït o gratuït s'haurà de justificar documentalment.

Documentació aportada

Marqueu quins documents digitalitzats adjuntareu a la secretaria virtual (a la pestanya Documents 
aportats). Per finalitzar, premeu el botó Processar.
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Pas 3. Adjuntar documentació (pestanya Documents aportats)

La  documentació  que  heu  d'adjuntar  a  la  secretaria  virtual  s'ha  de  pujar  en  format  digitalitzat  
(escanejat) a la pestanya Documents aportats. Aquests fitxers els podeu crear escanejant el  document 
o fent-li una foto digital. L'aportació d'aquesta documentació digitalitzada (en arxius gràfics o de tipus  
PDF)  és  requisit  indispensable per  poder  fer  el  pagament  i,  per  tant,  per  completar  el  procés de 
matriculació. Una vegada revisada la documentació, si és correcta, rebreu un correu indicant que ja es  
pot fer el pagament i, si és incorrecta, el motiu de la deficiència. ingueu en compte que aquesta revisió 
pot trigar uns dies. 

Documents:

1. DNI, passaport o targeta de residència (obligatori).
2. Documentació acreditativa de pagament reduït o de gratuïtat, si s'escau.
3. Documentació acadèmica d'accés a PACF, si s'escau.

En el cas de matrícula gratuïta o reduïda, a més a més, cal també presentar presencialment l'original 
de la documentació acreditativa del dret a reducció o gratuïtat del preu i una fotocòpia per tal que l'IOC 
en faci la compulsa. Aquesta gestió la podeu fer a la seu central de l'IOC (Av. Paral·lel 71, Barcelona) o 
en el centre de suport triat, en un termini màxim de cinc dies.

Com a “Documentació acadèmica d'accés a PACF” heu d'adjuntar, si s'escau, el document que acrediti 
el dret a exempció de la part específica o de la part comuna (més informació). 
Sobre la funcionalitat de la pestanya Exempcions s'informarà des de l'aula de tutoria un cop començat 
el curs.

Els passos per adjuntar la documentació digitalitzada són els següents:

1. Digitalitzar el document (seguiu les recomanacions tècniques que s'indiquen a la pestanya 
Documents aportats) i desar-lo al disc de l'ordinador.

2. Seleccionar el tipus de document del desplegable Seleccioneu el tipus.

3. Cercar, a les carpetes de l'ordinador, el document a enviar fent un clic al botó Selecciona el 
fitxer i, una vegada carregat, fer un clic al botó Penjar document.
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Amb aquestes accions la documentació ja està al servidor de l'IOC.

Això ho heu de fer per cada document que vulgueu adjuntar.

Observeu que quan pugeu un document a la secretaria virtual el seu Estat és Pendent de validació. 
Aquest estat variarà a Documentació validada en el moment que l'IOC comprovi que és correcte.
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Pas 4. Escollir l'opció de curs i les matèries (pestanya Itinerari)
En clicar la pestanya Itinerari apareixerà una pantalla on veureu les vostres dades bàsiques i les 
característiques del curs. Marqueu la casella i confirmeu.

A la pantalla següent heu de seleccionar una de les dues opcions:
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Curs de preparació (amb títol de CFGM)

Només podeu escollir aquesta opció (curs de preparació) si teniu un títol de tècnic/a de grau mitjà de 
FP de la mateixa opció d'específiques (A, B, C o D) que el grau superior a què voleu accedir. En aquest 
cas heu d'introduir la informació sobre el grau mitjà a la pestanya Dades personals.
Si voleu preparar-vos per un CFGS d'Arts plàstiques i disseny o d'Ensenyaments esportius, no podeu 
triar aquesta opció.

Seguidament haureu de triar l'opció Ensenyaments de formació professional  i marcar les matèries.

Curs de formació

En aquest cas, heu de seleccionar una opció en funció de la família professional del cicle que voleu 
estudiar. Consulteu la pàgina web de l'IOC.

Seguidament haureu de triar una de les opcions que s'ofereixen i marcar les matèries.

Atenció! Els alumnes que vulguin accedir a Formació professional o a Arts plàstiques han de marcar 
les sis matèries del curs (quatre comunes i dues específiques). Si s'ha aportat documentació vàlida per 
exempcions, des de l'IOC es procedirà a suprimir de la matrícula les matèries de la part exempta.

En uns dies rebreu un correu indicant-vos l'estat de la matrícula i el procediment a seguir.
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Pas 5. Pagament de la matrícula
Si la  matrícula és correcta, rebreu un correu comunicant-vos que ja podeu fer el pagament. A la 
pestanya Pagament, veureu una pantalla on consten les vostres dades personals, les matèries en què 
us heu matriculat i el cost total de la matrícula (tingueu en compte que si teniu menys de 28 anys, en 
aquest cost estarà inclosa l'assegurança escolar: 1'12 €).

Quan cliqueu el botó Generar full de pagament, es crearà un fitxer PDF i podreu escollir entre les 
opcions següents:

• Imprimir el document PDF, portar-lo a una oficina de CatalunyaCaixa i fer l'ingrés dins del 
termini establert. No cal que porteu a l'IOC el resguard, perquè CatalunyaCaixa l'enviarà.

• Imprimir el document PDF, portar-lo a un caixer automàtic d'una oficina de CatalunyaCaixa i fer 
l'ingrés dins del termini establert utilitzant el codi de barres. No cal que porteu a l'IOC el 
resguard, perquè CatalunyaCaixa l'enviarà.

• Clicar el botó Pagament on-line amb targeta bancària, per fer l'ingrés per Internet a 
CatalunyaCaixa (en entrar a l'entorn de CatalunyaCaixa, trieu l'opció Emissora, referència i 
identificador)
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