
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Obert de Catalunya 

Guia de matrícula de l'IOC Idiomes

1er semestre de 2011. Alumnat nou

La preinscripció en el mòdul 1A i en el mòdul 1B s’haurà de fer efectiva entre l’11 de 
febrer de 2011, a partir de les 10:00; i el 16 de febrer de 2011, fins les 12. Quan comenci 
el període de preinscripció, s'activarà l'espai des del qual es farà efectiva aquesta. 

Primer

En el moment de preinscriure-us, informareu de les vostres dades i mitjançant el botó de Test 
de nivell entrareu  a la pàgina per fer el test. És obligatori fer el test de nivell com a part del 
procediment.

La pàgina del test de nivell us demanarà d'identificar-vos. Caldrà indicar el document 
d'identificació (DNI, NIE, passaport, etc) i l'adreça de correu electrònic. Aquestes dues dades 
han de ser exactament les mateixes que heu introduït a la pantalla inicial de Preinscripció per 
tal de poder recuperar els vostres resultats del test. 

Molt important: assegureu-vos que l'adreça de correu electrònic és correcta i que la 
recordareu per properes gestions en l'aplicació.

En el moment que acabeu el test de nivell, veureu a la pàgina del test un missatge dient que 
heu acabat la prova de nivell i que els resultats d'aquesta han estat enviats a l'Institut Obert 
de Catalunya. 

Aquests resultats els podreu consultar el dia 17 de febrer de 2011 a partir de les 12:00. Quan 
feu aquesta consulta, veureu en quin nivell esteu i si heu estat admesos o no en el sorteig de 
places.

En aquest primer semestre, les persones aspirants poden quedar anivellades al mòdul 1A o al 
mòdul 1B. Si el nivell que resulti del test és més alt, haureu d'esperar a propers semestres 
quan l'IOC ofereixi nivells per sobre de 1er (caldrà tornar a realitzar un nou procés de 
preinscripció).

Segon

Les preinscripcions es numeren correlativament. El número de la preinscripció és vàlid per al 
sorteig d’adjudicació de places, si és necessari fer aquest. 

Això serà necessari si el nombre de sol·licituds és superior al de places disponibles. En aquest 
cas, l'esmentat sorteig públic tindrà lloc el 17 de febrer de 2011, a les 11.00, a la seu de 
l’IOC. L’institut Obert en farà difusió a partir de les 12.00.

El resultat del sorteig donarà una llista de persones admeses i una segona llista de reserva per 
si algú de les persones admeses no arriba a formalitzar la matrícula.

Podreu consultar el resultat del sorteig entrant a l'aplicació amb el vostre nom d'usuari i 
contrasenya (els mateixos que heu fet servir per al test de nivell).

L'IOC informarà els alumnes admesos que ja poden formalitzar la matrícula.

 

Tercer
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Obert de Catalunya 

Guia de matrícula de l'IOC Idiomes
La matrícula en el mòdul 1A i en el mòdul 1B s’haurà de fer efectiva durant el període 
comprès entre el 18 de febrer de 2011, a partir de les 13:00 i el 23 de febrer de 2011, 
fins les 18:30.

Per aquesta matrícula, l'alumnat admès haurà d'aportar la documentació següent:

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

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

• La documentació prevista i o la documentació justificativa de la bonificació o de 
l'exempció del preu públic, s'han de presentar en suport digital, paper, per correu, o 
presencialment a la secretaria de l'IOC. 

• Independentment de com es faci arribar la documentació a l'IOC, aquesta ha d'arribar 
a la seu de central abans de l'hora de tancament de la secretaria del darrer dia del 
termini de matrícula. 

• La manca d'aportació de la documentació requerida o la no validació d'aquesta 
comporta el desistiment de la matrícula presentada.

• Quan la documentació hagi estat validada, es podrà fer el pagament de la matrícula.

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

Quart

L'alumnat admès que hagi vist validada la seva documentació rebrà avís que ja pot fer efectiu 
el pagament dins el termini indicat.  Es pot 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 Catalunya Caixa (24h/7dies a la setmana).

• en qualsevol oficina de Catalunya Caixa (hores d'oficina/5 dies a la setmana)

No s'admetrà cap pagament fora de termini.

Per al 1er semestre de 2011, 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.

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). 

 
Per a qualsevol dubte: idiomesinfo@ioc.cat
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.

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

