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Guia de matrícula de l'IOC Idiomes

Primer

En haver tancat el període de preinscripció, l'IOC informarà els candidats admesos: 

• Del seu usuari i de la seva contrasenya per accedir al campus IOC.

• Que ja poden formalitzar la matrícula.

Segon

La matrícula  s’haurà de fer efectiva durant el període comprès entre l'11 de maig de 
2011, a partir de les 11 hores i el 16 de maig de 2011, fins les 18 hores.

Per aquesta matrícula, l'alumnat admès , inclòs aquell que ja sigui alumnat d'altres estudis de 
l'IOC, haurà d'entrar les seves dades personals a Secretaria d'idiomes > Dades personals. 
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.

Assegureu-vos que les 
Vostres dades apareguin

Completes i correctes 

Assegureu-vos que
Les vostres dades 

Apareguin completes i 
correctes
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Per aquesta matrícula, l'alumnat admès , inclòs aquell que ja sigui alumnat d'altres estudis de 
l'IOC, haurà d'aportar la documentació següent a Secretaria d'idiomes > Dades personals > 
Documentació aportada.

• Tots els/les estudiants: DNI, NIE o passaport en suport paper o digital.

• És molt aconsellable que opteu per l'opció digital - a la pestanya de la Secretaria 
d'idiomes > Documents aportats - per tal d'agilitzar els tràmits posteriors.

•  En fer-nos arribar documentació digitalitzada, assegureu-vos que pugui ser llegida 
perfectament.

• Estudiants amb dret a la bonificació o l’exempció del preu de matrícula: 
documentació acreditativa de la circumstància al·legada. 

• Aquesta documentació pot ser presentada en suport digital, en el lloc que s'indiqui a 
Secretaria d'idiomes > Documents aportats o en suport paper.

• Tant si es presenta digitalitzada com es presenta en paper, ha d'anar acompanyada 
d'una compulsa vàlida. 

Compulses de fotocòpies de documents 

La compulsa és l'acreditació oficial que la fotocòpia d'un documents coincideix amb l'original. 

Poden compulsar les fotocòpies dels documents les notaries, l'organisme emissor de la 
documentació, i la  secretaria de l'IOC – cal lliurar personalment el document original i la 
fotocòpia.
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.

Espai per afegir el vostre
Document d'identitat

digitalitzat
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Fora d'aquests tres casos, l'IOC no accepta com a vàlides altres fotocòpies compulsades. 

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.

La documentació de bonificació o exempció de pagament, digitalitzada o en paper, 
acompanyada de la compulsa vàlida ha d'arribar a la Secretaria de l'IOC, l'11 o el 12 de 
maig de 2011 per tal que doni temps a validar-la abans que acabi el període de pagament 
de la matrícula i informar l'alumnat interessat si hi ha cap problema.

• Tota documentació en suport paper ens la podeu fer arribar per correu postal – us 
recomanem que sigui certificat – , missatgeria o presencialment a la secretaria de la 
seu central de l'IOC.

• Independentment de com es faci arribar la documentació, aquesta ha d'arribar a la seu 
central de l'IOC abans de l'hora de tancament de la secretaria del darrer dia del termini 
de matrícula per a alumnat sense bonificació o exempció de pagament i en les dates 
indicades més amunt per a l'alumnat amb bonificació o exempció de pagament. 

• Quan la documentació hagi estat validada, rebreu un missatge de l'IOC inofrmant-vos 
que la vostra documentació ha estat comprovada i és correcta i podeu fer el pagament 
de la matrícula o que ja esteu matriculats per estar exempts de pagament.
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.

Exemple de 
Documents aportats 
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• La manca d'aportació de la documentació requerida, la no validació d'aquesta, o 
l'arribada de documentació fora de termini comporta el desistiment de la 
matrícula presentada.

• La matrícula la farà efectiva d'ofici l'IOC un cop finalitzi el termini de matrícula.

És molt important que durant el procés de matrícula, l'alumnat admès entri al seu perfil 
de la Secretaria d'Idiomes per tal d'estar informat de la seva situació en cada moment.

Mentre dura el procés de validació apareixereu a Secretaria d'Idiomes > Estat de matrícula 
com a Pendent.

Amb documentació validada apareixereu a Secretaria d'Idiomes > Estat de matrícula com a 
Matriculat/ada pendent de pagament.

Amb el pagament fet i comprovat per l'IOC apareixereu a Secretaria d'Idiomes > Estat de 
matrícula com a Matriculat/ada

Tercer

Validada la vostra documentació i fet efectiu el pagament dins el termini indicat, al cap de dos o 
tres dies, podreu imprimir-vos el resguard de matrícula, des de la Secretaria d'Idiomes > 
Resguard de pagament.
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.

Estat de Matrícula
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Per pagar podeu triar algun d'aquests sistemes:

• amb targeta de crèdit a través de la pròpia aplicació web (24h/7dies a la setmana).

• en qualsevol caixer automàtic de Caixa Catalunya (24h/7dies a la setmana).

• en qualsevol oficina de Caixa Catalunya (hores d'oficina/5 dies a la setmana)
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.

Per quan voleu pagar
Amb tarja bancària

(Pantalla 1)

Per quan voleu pagar
Amb tarja bancària

(Pantalla 2)
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No s'admetrà cap pagament fora de termini.

Preu, bonificacions i exempcions

Per al 1er semestre del curs 2011-2012, l'import de la matrícula és de 95,00 € per cada mòdul 
de setanta hores de l'IOC Idiomes.

D'acord amb l’Ordre EDU/258/2010, de 20 d'abril, per la qual es suprimeixen, es creen i 
s'actualitzen els imports de diversos preus públics pels ensenyaments, les formacions i els 
cursos impartits a distància per l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya, no es 
tornen diners en cas de renúncia a la matrícula, total o parcial.

Bonificació del 50% sobre l'import de la matrícula

La poden demanar les persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria general o 
a una família monoparental. Per acreditar aquesta situació cal presentar el títol de família 
nombrosa o el títol de família monoparental.

Exempció de l'import de la matrícula 
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.

Per quan voleu pagar a 
Caixa Catalunya.
Genereu Full de 

Pagament. 

http://www.gencat.cat/diari/5619/10109043.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=9ec272fae41a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9ec272fae41a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=2e3e72fae41a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2e3e72fae41a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=2e3e72fae41a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2e3e72fae41a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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La poden demanar:

• les persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria especial (s’ha 
d’acreditar amb el títol de família nombrosa), 

• les persones que tenen una discapacitat del 33% o superior legalment reconeguda 
(s’ha d’acreditar amb el certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la 
discapacitat), 

• les persones víctimes d'actes terroristes i els seus cònjuges i els seus fills (s’ha 
d’acreditar amb la resolució del Ministeri de l'Interior) i 

• les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat (s’ha d’acreditar amb el 
certificat de l'Administració de Justícia). 

Durant el procés de la matriícula no es poden atendre consultes ni resoldre incidències per 
telèfon. 

Si durant aquests dies heu de fer alguna consulta o comunicar alguna incidència, escriviu a la 
bústia 

idiomesinfo@ioc.cat

Molt important:

El curs començarà a meitat setembre; les dates exactes de començament 
i acabament apareixeran en aquesta mateixa pàgina a "Calendari del 
curs".

Per accedir-hi, entrareu al campus IOC amb el vostre usuari i contrasenya.
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.

mailto:idiomesinfo@ioc.cat
http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=fcd9dec402bd5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fcd9dec402bd5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=fcd9dec402bd5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fcd9dec402bd5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=c5db09480f5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c5db09480f5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=2e3e72fae41a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2e3e72fae41a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Obert de Catalunya 

Entrareu a la Comunitat Idiomes per:

• obtenir alguns documents essencials d'inici de curs.

• familiaritzar-vos amb el fòrum de suport i intercanvi d'opinions 
entre l'alumnat.

Entrareu en el mòdul en el qual us heu matriculat per entrar al campus 
Touchstone De Cambridge University Press, que serà el d'aprenentatge 
de l'idioma, on trobareu els continguts del curs i les vostres aules.
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.

Usuari i contrasenya per entrar al 
Campus IOC

Entrar a la Comunitat Idiomes
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.

Entrar als mòduls en què s'ha 
Matriculat cadascú. 


