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Guia de matrícula per a l'alumnat NOU

Informació prèvia a l'alumnat NOU de batxillerat

Què vol dir alumnat NOU?

Vol dir que no es va matricular de batxillerat a l'IOC des del 2008 fins ara.

Exemples:

1. Si algú va ser alumne de batxillerat durant el 2007 o en cursos anteriors, serà considerat un 
alumne NOU.

2. Si el curs passat algú va ser alumne de l'IOC en GES, o FP, també serà considerat NOU.

3. Si algú va ser alumne de batxillerat en un semestre del 2008-09 o en cursos posteriors serà 
considerat ANTIC

Podré fer la matrícula presencialment?

A la seu central de Barcelona, NO; a la seu central s'ha de fer la matrícula per Internet.

Si voleu que us assignem a un institut col·laborador, podeu clicar aquí, per saber si a l'institut que us 
interessaria és possible, o no, la matrícula presencial; si l'institut no ha indicat explícitament que 
atendrà la matrícula presencialment vol dir que és telemàtica.

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

El document on trobareu tota la informació sobre el batxillerat a l'IOC es troba al portal de l'Institut 
Obert de Catalunya: http://ioc.xtec.cat/educacio/ , secció Estudis: Batxillerat.

Si no completo ara la matrícula, podré ampliar-la o fer-ne canvis més endavant?

Trobareu tota la informació sobre canvis en la matrícula en la Guia de l'estudiant de Batxillerat, secció 
Matriculació.

Reconeixement de qualificacions obtingudes en altres centres?

Els aprovats obtinguts l'últim any que vàreu cursar batxillerat (LOGSE) en un centre qualsevol seran 
respectats, si tenen un equivalent LOE. Aleshores, quan feu la matrícula, heu de marcar i posar la nota 
i l'any en les matèries aprovades.

Els aprovats en plans anteriors a la LOGSE (cas del BUP i el COU) poden ser reconeguts si estan dins 
de la taula d'equivalències de matèries. Per a informació més detallada, vegeu la Guia de l'estudiant de 
batxillerat (Requisits d'accés).

Exemples

L'últim curs fet per un alumne va ser el 2007-08, i va aprovar Llatí I. Se n'ha de matricular ara?

En emplenar la matrícula, NO s'ha de matricular de Llatí I, però ha de marcar-lo com superat i introduir 
la nota i l'any en què el va aprovar. 
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Després, ha de trametre, o portar, a l'IOC un certificat oficial de notes que demostri que Llatí I és una 
matèria que té aprovada (com a molt tard, ho ha de fer dins dels 14 dies següents a matricular-se) i 
l'IOC li reconeixerà la nota de Llatí I.

En el curs 2006-07, un alumne va aprovar, en un centre, la Geografia, però va haver de repetir curs. 
Quan va repetir curs l'any següent, 2007-08, no la va aprovar. Se n'ha de matricular ara?

Com que el que compta és la nota de l'últim curs fet, no li constarà la Geografia aprovada. Per tant, se 
n'ha de matricular, com si mai no l'hagués fet.
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Guia de matrícula per a l'alumnat NOU:  Pas 1

PAS 1: Emplenar unes quantes dades inicials

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

Important:
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Podeu escollir un centre diferent al de la seu central (Barcelona), aquests instituts els anomenem 
institut col·laborador o centre de suport.

L'institut col·laborador serà el centre responsable de la matrícula i la tutoria, i també és el lloc on 
podreu fer les proves presencials. És important que estudieu la localització d'aquests centres abans 
d'escollir. Aquí en teniu una relació amb les adreces, telèfons i mapes amb la localització geogràfica.

Quan hàgiu escrit les dades, repasseu-les i, si estan bé, cliqueu al botó Enviar (abans, però, haureu de 
marcar He llegit i clicar Accepto)

Resultat? 

Heu generat un nom d'usuari i una contrasenya; ambdues dades són molt importants perquè pugueu 
estudiar a l'IOC. Per tant, anoteu-les i mantingueu-les en lloc segur. De fet, us seran enviades a 
l'adreça de correu electrònic que ens heu indicat en la fitxa anterior.

Ara, per continuar, heu de fer clic al botó D'acord de la finestra La pàgina de ioc.xte.cat diu:

Pareu atenció al missatge final: Informa del termini per lliurar els documents.
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PAS 2: Ampliar les dades personals, i marcar estudis de procedència i documents a lliurar

Suposem que heu acabat el pas anterior clicant la icona:

(Si no és així, haureu d'entrar a l'adreça d'internet http://ioc.gencat.cat/campus o bé a l'adreça 
http://ioc.xtec.cat/educacio/).

En qualsevol cas arribareu a una pantalla com la següent:

Quan cliqueu el botó Entra (  ) el programa comprovarà l'usuari i la contrasenya, si són correctes, us 
portarà al campus de l'IOC i podreu accedir a la Secretaria Batxillerat. 
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Ara podreu completar la matrícula si activeu l'opció del menú: Entrada de dades. 

L'opció Entrada de dades, consta de 5 pestanyes

1. Dades personals
2. Documents aportats
3. Itinerari Batxillerat
4. Pagament
5. Resguard alumnes

Per poder fer la matrícula heu d'introduir les dades seguint aquest ordre, primer les dades personals, a 
continuació els documents aportats, l'itinerari a estudiar, i per últim fer el pagament i, si voleu, imprimir-
vos un resguard de la matrícula.

Fitxa de dades personals

Està dividida en diferents parts:

• Modificació dades: Dades Personals
• Dades per contactar
• Adreça habitual
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• Alumnat nou: trasllat d'expedient
• Observacions de l'alumne/a
• Accés a l'entorn telemàtic
• Fotografia
• Centre i tutor
• Dades naixement
• Dades econòmiques
• Estudis de procedència
• Documentació aportada
• Examen estranger
• Alta al centre

Les dades personals, les dades per contactar, l'adreça habitual i les dades de naixement no mereixen 
cap comentari.

Alumnat nou: trasllat d'expedient

Si els últims estudis de batxillerat els heu fet en un centre diferent al de l'IOC heu de seleccionar l'opció 
Ja he estat a Batxillerat en algun centre i emplenar-la.
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Observacions de l'alumne/a

Teniu un espai per indicar-nos qualsevol comentari. Només teniu 255 caràcters si els supereu no 
quedaran enregistrats.

Accés a l'entorn telemàtic

Només podeu canviar la contrasenya. Consulteu l'ajuda (  )

Fotografia

Consulteu l'ajuda ( ).

Centre i tutor

El centre és el que heu escollit a la primera acció de la matrícula (PAS 1: Emplenar unes quantes 
dades inicials). L' assignació del tutor és automàtica, no el podeu escollir.

Dades econòmiques

Aquestes dades són pròpies de cada semestre i poden variar considerablement al llarg dels estudis.
L'assegurança escolar és obligatòria per a tots els menors de 28 anys.
El tipus de pagament reduït o gratuït s'ha de justificar amb la documentació que dóna dret a aquest 
tipus de pagament. Si hi teniu dret, heu d'enviar la documentació digitalitzada mitjançant la pestanya 
Documents aportats i, en paper, a la seu central o al centre col·laborador.

Estudis de procedència

Heu de seleccionar una de les següents opcions:
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Si els estudis de procedència són els d'un cicle formatiu heu d'introduir el nom del cicle i la nota 
mitjana.

Alta al centre

Data d'incorporació a l'Institut Obert de Catalunya.

Documentació aportada

Heu d'indicar quins documents digitalitzats aporteu a la secretaria virtual (pestanya - Documents 
aportats). Recordeu que teniu 14 dies per fer arribar (per correu certificat o personalment) aquesta 
documentació en paper, a la seu central o al centre col·laborador corresponent.
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Examen estranger

Aquells que residiu fora d'Espanya teniu la possibilitat de fer els exàmens a les 
ambaixades o seus diplomàtiques dels països de residència.

Si és el cas, heu d'activar Tinc previst realitzar els exàmens del proper semestre a l'estranger i 
omplir les següents dades. 

Aquesta informació s'ha de formalitzar cada semestre ja que amb el canvi de semestre es perden les 
dades anteriors. 

Completeu primer les vostres dades personals i, quan ho hàgiu fet, cliqueu el botó Processar, (al final 
de la pantalla), perquè si no ho feu, no quedaran enregistrades.

Aneu omplint les dades restants i recordeu que hi ha dos camps que no podeu canviar, el Document 
identificatiu i el nom d'usuari. Controleu que el document acreditatiu sigui correcte, si té errors 
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comuniqueu-ho ràpidament al centre col·laborador o a la seu central per corregir-los.

No oblideu de fer un clic al botó Processar una vegada finalitzada l'entrada de dades.

MOLT IMPORTANT:
Si heu d'actualitzar alguna de les vostres dades -telèfon, email, adreça, ...-, cliqueu a la pestanya 
Dades personals i canvieu-les. Aquestes dades són les que utilitzem per  comunicar-nos amb 
vosaltres i les que enviem a l'oficina de les proves de selectivitat i al Departament d'Ensenyament per 
gestionar el títol una vegada finalitzats els estudis.

PAS 2: Documents que heu de lliurar a l'IOC? (Pestanya – Documents aportats)

La documentació que heu de lliurar a la secretaria virtual s'ha de pujar en format digitalitzat (escanejat).
Aquests són el documents obligatoris:

1. Fotocòpia del DNI, el passaport o la targeta de residència.
2. En funció dels estudis previs: fotocòpia compulsada o resguard del títol d'ESO, GES, FP1, 

tècnic o tècnica de grau mitjà, llibre o certificat d'estudis de BUP, COU o FP2, certificat oficial 
de les qualificacions del batxillerat.

I si és el cas:

1. Documentació acreditativa de pagament reduït o de gratuïtat.
2. Autorització de matrícula per a l'alumnat de 16 a 18 anys.
3. Altres tipus de documentació.

El lliurament de la documentació digitalitzada és requisit indispensable per poder fer el pagament i, per 
tant, per completar el procés de matriculació.

Una vegada revisada la documentació digitalitzada aportada, si és correcta, l'alumnat rebrà un correu 
indicant que ja pot fer el pagament i, si és incorrecta el motiu de la deficiència.

Recordeu que durant els 14 dies següents a la data final de matrícula cal presentar, en format paper, 
tota la documentació lliurada a la secretaria virtual (personalment o per correu ordinari certificat) a la 
seu de l’IOC de Barcelona o al centre col·laborador triat.

Disposeu de la pestanya Documents aportats per enviar la documentació digitalitzada. Cliqueu a 
sobre i veureu la possibilitat de trametre'ls en fitxers (gràfics o de tipus PDF). Aquests fitxers els podeu 
crear escanejant el vostre document o fent-li una foto digital. Quan l'hàgiu tramès, podreu continuar 
amb la matrícula. 
Dos o tres dies després rebreu un mail amb indicacions sobre la matrícula. Si la documentació és 
correcta i les matèries són les adients, aleshores, ja podreu fer el pagament clicant la pestanya 
Pagament i, així, completareu la vostra matrícula.

En els casos de matrícula gratuïta, o reduïda, necessiteu, també, enviar a la vostra seu de l'IOC lo a la 
seu central, la fotocòpia compulsada (amb resguard original) de la causa de gratuïtat o de reducció del 
preu. Aquesta compulsa s'ha de digitalitzar i enviar de forma telemàtica a la secretaria virtual (pestanya 
Documents aportats).

Recordeu les dates límit per fer el lliurament o tramesa de la documentació i el pagament.
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Com puc aportar la documentació digitalitzada?

Recomanacions per a escanejar documents:
• Mida: la mida màxima d'un document és de 4Mb.
• Resolució: recomanem utilitzar una resolució mínima de 150 dpi.
• Dimensions: no s'han d'augmentar les dimensions originals del document. Per exemple, 

digitalitzar el DNI a les dimensions reals, sense augmentar la imatge.
• Format: recomanem els formats JPEG, PNG i GIF, que ocupen poc espai. Si és possible, 

recomanem transformar el document escanejat a format PDF, ja que redueix considerablement 
la mida d'aquest.

Els passos per enviar la documentació digitalitzada són els següents:

1. Digitalitzar el document 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..

Amb aquest accions la documentació ja està al servidor de l'IOC.
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Això ho heu de fer per cada document que vulgueu enviar.

Si el document no correspon al tipus seccionat, per exemple, selecciono Vida laboral prèvia i envio el 
DNI; eliminaré l'enviament fent un clic al botó       i, tornaré a fer la selecció corresponent al DNI.

Si hem fet bé la selecció, per exemple, selecciono Vida laboral prèvia i envio dos o més documents 
i un d'ells no és correcte; esborraré l'enviament incorrecte fent un clic al botó       i, tornaré a fer la 
selecció del fitxer correcte.

Observeu que al pujar un document a la secretaria virtual el seu Estat és Pendent de validació. 
Aquest estat variarà a Documentació validada en el moment que comprovem què és vàlid; i, per fer 
aquesta acció necessitem la documentació en paper.
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PAS 3: Escollir el curs, la modalitat de batxillerat i introduir les notes i les convalidacions dels 
estudis previs

Cliqueu la pestanya Itinerari batxillerat:

Sortirà una pantalla on veureu les vostres dades bàsiques i podreu triar el curs -1r o 2n- del que us 
vulgueu matricular:

Quan cliqueu el botó Confirmar curs, veureu les modalitats del batxillerat; heu de triar-ne una, escollir 
l'idioma i clicar el botó Confirmar itinerari.

Si teniu un cicle formatiu de grau mitjà o superior podeu escollir l'opció Sense modalitat. Aquesta no 
modalitat implica que podeu obtenir el títol de batxillerat cursant nomes les matèries comunes 

Cal tenir en compte que aquesta opció és voluntària per a l’alumnat. Així, si esteu en possessió del títol 
de tècnic de formació professional i esteu interessats en tenir reconeguda una modalitat de batxillerat, 
podeu seguir cursant totes les matèries de batxillerat i, en tot cas, acollir-vos al que estableix l’article 
6.5 de l’Ordre EDU/554/2008, que reconeix el dret a la convalidació de matèries optatives i del treball 
de recerca. 
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Quan cliqueu en Confirmar itinerari, veureu aparèixer la llista de matèries corresponents a l'itinerari. 
Sortiran en aquest ordre:

1. Matèries comunes de 1r + Matèries comunes de 2n
2. Matèries de modalitat de 1r + Matèries de modalitat de 2n
3. Matèries de modalitat que es poden cursar tant a 1r com a 2n
4. Matèries optatives que ofereix l'IOC
5. Treball de recerca (només si heu triat 2n curs i els vostres estudis previs no donen exempció)
6. Un espai perquè l'alumnat NOU pugui afegir optatives aprovades en altres centres (recordeu: 

aquest últim espai és només per a l'alumnat NOU; l'alumnat ANTIC no l'ha d'emplenar)
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En aquesta pantalla, si teniu matèries superades dels estudis previs, o per convalidacions o per  
exempcions, les heu de seleccionar i introduir els valors adients i també l'any en què vau superar la 
matèria o us van concedir la convalidació o l'exempció.

Tant si heu introduït notes com si no, heu de fer clic al botó Confirmar matèries.
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La nova pantalla és el resum de l'expedient acadèmic, amb la següent informació:

• Dades personals.
• Matèries comunes (10), de modalitat (6), optatives (2) i treball de recerca (1).
• Botons de confirmació i rectificacions.

Per finalitzar el batxillerat heu de superar totes les matèries, un total de 19 matèries 

En l'exemple, l'alumne té dues matèries superades, la Llengua castellana i literatura i la Física de 1r, la 
presencia de l'asterisc al costat de la nota ens indica que està pendent de validació (comprovació de la 
documentació aportada).
Els leds verds indiquen matèries superades i els vermells pendents de fer.

Si voleu rectificar alguna matèria superada, ara és el moment, feu clic al botó Rectificar matèries 
superades. Una vegada fets els canvis podeu començar a seleccionar les matèries que vulgueu cursar 
durant el semestre.

Per la inscripció de les matèries a estudiar heu de fer el següent:

1. Marqueu els blocs de les matèries que vulgueu fer, tenint en compte que cada bloc representa 
un semestre d'estudi.

2. Si una matèria té 2 blocs, sempre s'ha cursar el bloc 1 en primer lloc.
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3. No podreu marcar més de 6 blocs (podeu afegir-hi el Treball de recerca, l'Estada a l'empresa 
i la matèria d'Entorns virtuals d'aprenentatge ja que no comptabilizen en el màxim de 6 
blocs.

4. L'Estada a l'empresa només l'heu de marcar si podeu aportar un certificat de més de 280h de 
treball en una, o més, empreses.

5. Entorns virtuals d'aprenentatge només la podeu matricular si curseu com a mínim una 
matèria.

6. Quan hàgiu marcat les matèries o blocs que vulgueu fer, no oblideu clicar el botó Confirmar 
matèries                                   ; si no ho feu, no quedaran enregistrades. Els leds vermells 
canviaran a color groc, indicatiu de què són les matèries escollides per estudiar durant el 
semestre.

Informació complementària sobre el procés de matricula

El programa controla si acabeu el batxillerat amb les matèries inscrites i les ja superades o 
convalidades, i si és el cas, heu de confirmar-ho per poder continuar el procés de matrícula.

Ja marcades i confirmades les matèries, heu d'esperar un correu del vostre tutor amb la confirmació de 
que les dades introduïdes són correctes; amb aquest correu afirmatiu ja podreu generar el rebut de 
pagament.
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PAS 4: Generar el full de pagament

Cliqueu la pestanya Pagament, sortirà una pantalla on veureu les vostres dades personals, les 
matèries en què us hàgiu 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 s'activarà el botó Pagament 
on-line, llavors, podreu escollir entre les opcions:

• 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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