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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consul teu el web. 

 

Formació Professional 
Sol·licitud d’inscripció i matrícula de l’alumnat n ou 

Curs 2011 - 2012 (1r semestre) 

Guia bàsica 
 

 
L’objectiu d’aquest document és indicar, de forma breu, els passos que cal seguir per tramitar la 
sol·licitud d’inscripció i matrícula de l’alumnat nou als cicles formatius de formació professional. 
 
Si necessiteu informació més detallada podeu consultar la guia de matrícula  que conté informació 
més detallada i que està disponible a http://ioc.gencat.cat.  
 
No es poden atendre consultes ni resoldre incidències per telèfon. Si durant el procés d’inscripció heu 
de fer una consulta o resoldre una incidència  és important que en quedi constància per escrit,  
per això, heu d’enviar un missatge a la bústia: 
 

fpmatricula@ioc.cat  
 
No envieu missatges a altres bústies.  Les qüestions relacionades amb el procediment de matrícula 
s’atenen més ràpidament des d’aquesta bústia. 
 
 
 1)   Terminis 
 

• Obtenció del nom d'usuari i la contrasenya:  

del 17/05/2011 (10:00 h) al 31/05/2011 (17:00 h) 

• Modificació de dades de la sol·licitud:   

fins al 31/05/2011 (19:00 h) 

• Presentació documentació:  

del 17/05/2011 fins al 31/05/2011 

• Sorteig per determinar el número que s’aplicarà per  resoldre les situacions d’empat:   

02/06/2011 (11:00h), el resultat es farà públic a les 12:00 h a través del web. 

• Publicació de l'adjudicació de places:  

15/06/2011 (14:00 h) 

• Termini de reclamacions:  

del 16/06/2011 (10:00 h) al 20/06/2011 (19:00 h) 

• Pagament:  

del 16/06/2011 (11:00 h) al 23/06/2011 (20:00 h) 
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consul teu el web. 

 2)   Procediment 
 
 
2.1. Obtenció del nom d’usuari i la contrasenya 
 
Accediu al web http://ioc.gencat.cat. A l’apartat Notícies  trobareu l’accés a la inscripció telemàtica. 
 
Heu d’omplir el formulari amb el vostre nom i cognoms, número de document d’identitat i adr eça 
de correu electrònic. 
 

 
 
Preneu nota del vostre nom d’usuari i contrasenya  i accediu al Campus IOC. També rebreu un 
missatge al vostre correu electrònic amb aquestes dades. 
 
 
2.2. Accés a la Secretaria FP 
 
Accediu al Campus IOC a través del web http://ioc.gencat.cat. 
 

 
 
Cliqueu sobre Secretaria FP. 
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consul teu el web. 

 
 
 
2.3. Entrada de dades personals 
 
Cliqueu sobre Entrada dades. 
 

 
 
És important que ompliu correctament totes les dades  que es requereixen per tal d’evitar 
incidències posteriors que poden complicar el procediment. 
 

 
 

 
 

• Comproveu els vostres nom i cognoms.  

• Indiqueu com a mínim un telèfon mòbil (quan us trametem els materials rebreu un missatge). 

• Comproveu que el vostre correu electrònic és correcte i, si voleu, indiqueu-ne un altre. 

• Introduïu l’adreça del vostre domicili. 

• Si voleu rebre els materials en una adreça diferent del vostre domicili, indiqueu-ho. No pot ser 
un apartat de correus perquè les empreses de missatgeria no hi tenen accés. 
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consul teu el web. 

• Seleccioneu el centre on presentareu la documentació de matrícula. No té res a veure amb el 
lloc on fareu les proves d’avaluació final. 

• Seleccioneu el tipus de pagament. 

• Indiqueu la via d’accés, és a dir, els estudis o la prova que us donen accés al cicle formatiu al 
qual us voleu matricular. 

• Si aporteu documentació que acrediti la qualificació mitjana dels estudis anteriors o de la prova, 
indiqueu-la (de 5 a 10, amb dos decimals). Si no aporteu cap documentació que acrediti una 
altra qualificació heu d’indicar 5.00. 

 
A continuació premeu el botó Processar  i cliqueu la pestanya Itinerari. 
 

 
 
 
2.4. Selecció del cicle formatiu i dels crèdits o m òduls 
 
Seleccioneu el cicle formatiu  al qual us voleu matricular. Tingueu en compte que només es pot 
seleccionar un cicle formatiu. 
 
Si voleu cursar els mòduls/crèdits transversals  d’un cicle formatiu que no s’ofereix en la modalitat a 
distància, heu de seleccionar TRM o TRS segons si necessiteu els mòduls/crèdits per a un cicle de 
grau mitjà o de grau superior. Assegureu-vos d’escollir el pla correcte, LOGSE (pla antic) o LOE (pla 
nou), en funció del cicle per als quals necessiteu els mòduls/transversals. 
 

 
 
Quan hagueu seleccionat el cicle formatiu premeu Seleccionar cicles. 
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consul teu el web. 

A continuació tindreu la taula de mòduls/crèdits del cicle formatiu que heu seleccionat. 
 
Marqueu els mòduls/crèdits als quals us voleu matricular, tenint en compte que: 
 

• Heu de seguir l’itinerari formatiu recomanat. A la pantalla estan en l’ordre en què s’han de 
cursar i no heu de seleccionar un mòdul si no teniu superats els que hi ha per sobre d’aquest. 

• El nombre de mòduls/crèdits escollits no pot superar les 22 hores de dedicació setmanal. 
Ajusteu la matrícula a les vostra disponibilitat de temps per dedicar-lo a l’estudi. 

• No us heu de matricular dels mòduls/crèdits que podeu convalidar  i només heu de marcar que 
els teniu superats si són un requisit de matrícula per a un altre mòdul/crèdit al qual us voleu 
matricular. 

• Alguns mòduls/crèdits requereixen coneixements previs segons les indicacions de la columna 
de requisits.  Si us voleu matricular en algun d’aquests mòduls/crèdits haureu d’aportar la 
documentació que acredita que teniu aquests coneixements. 

• Els mòduls/crèdits de Formació en centres de treball, Síntesi i Projecte, no estan disponibles 
per a l’alumnat nou. 

• Si ja heu superat algun dels mòduls/crèdits  en un altre centre o a través del Programa 
Qualifica’t,  ho haureu d’indicar a la columna Aprovat altres centres  i aportar la documentació 
acreditativa (certificat). 

• El crèdit de síntesi també es cursa al final de l’itinerari formatiu i no està disponible per a 
l’alumnat nou. 

 

 
 
A continuació premeu el botó Escollir itinerari. 
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consul teu el web. 

2.5. Impressió del resguard del centre 
 
Escolliu la pestanya Resguard centre. 
 

 
 
Comproveu que totes les dades són correctes i, si fos necessari, torneu a les pestanyes anteriors per 
modificar el que no sigui correcte. 
 
Si tot és correcte, imprimiu el resguard del centre  ciclant la icona en forma d’impressora que hi ha a 
la part superior dreta de la pantalla. 
 

 
 
Si opteu per presentar la documentació personalment a l’IOC o a un dels centres de suport i voleu 
obtenir un comprovant de lliurament,  heu d’imprimir dues còpies  del resguard (una per al centre i 
una altra per segellar en el moment en què lliureu la documentació). 
 
 
2.6. Preparació de la documentació que heu de prese ntar 
 
La documentació mínima  que heu de lliurar abans que s’acabi el termini d’inscripció és: 
 

• Resguard del centre que heu obtingut després d’haver completat les dades personals i escollit 
els mòduls/crèdits del cicle formatiu. 

• Fotocòpia del document identificatiu vigent (DNI, NIE o passaport). 

• Fotocòpies compulsades dels documents acreditatius del compliment dels requisits d’accés, 
amb indicació de la qualificació mitjana numèrica (de 5 a 10, amb dos decimals).  

 
A més a més, segons la situació de cada alumne o alumna: 
 

• Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mòduls, crèdits o unitats formatives 
superats, exempts i/o convalidats, del mateix cicle formatiu  pel qual es fa la matrícula (ha de 
ser un certificat expedit pel centre perquè els butlletins de notes no són vàlids). Si es vol 
convalidar algun mòdul o crèdit, perquè s'ha cursat un altre cicle formatiu o uns altres estudis, 
no s'ha de presentar la documentació en el moment de fer la inscripció. Hi ha un termini 
específic per demanar les convalidacions  una vegada començat el curs. 

• Fotocòpia compulsada de la documentació que acredita el dret a la bonificació o l’exempció en 
el pagament de la matrícula. (Consulteu en el web els casos en què està prevista la bonificació 
o exempció i la documentació que cal presentar). 

• Les persones que tenen entre 16 i 18 anys  han de presentar la sol·licitud d’autorització de 
matrícula.  (Disponible al web). 

 
 
2.7. Presentació de la documentació 
 
La data límit  per presentar la documentació és el 31 de maig de 2011.    
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consul teu el web. 

 
La documentació només  es pot presentar per correu certificat  o personalment  en algun dels 
centres següents: 
 

1) Per correu certificat  només es pot enviar a: 
 

Institut Obert de Catalunya 
Matrícula FP 
Av. del Paral·lel, 71-73 
08004 Barcelona 

 
Si envieu la documentació per correu certificat cal que les fotocòpies estiguin 
correctament compulsades. Consulteu la Guia de matrícula.  
 

Si opteu per enviar la documentació per correu, és molt important que us assegureu que arribi 
a l’Institut Obert de Catalunya no més tard del dia de tancament del termini d’insc ripció 
(31 de maig de 2011, a les 17:00 h).   

 
2)  Personalment (la persona interessada o una altra persona): 

 
Catalunya 

• Institut Obert de Catalunya, av. del Paral·lel, 71-73 – Barcelona 
(De dilluns a dijous: de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h - divendres: de 10 h a 13 h). 

• Institut Montilivi, av. de Montilivi, 125 – Girona  
(De dilluns a divendres: de 9:30 h a 13:30 h).  

• Institut Escola del Treball, c/ Pi i Margall, 51 – Lleida.  
(De dilluns a divendres: 9 h a 14 h – dilluns i dimecres: 16 h a 18:15 h). 

• Institut Baix Camp, c/ Jacint Barrau, 1 – Reus  
(De dilluns a divendres: de 9 h a 13 h – de dilluns a dijous: 16 h a 17:30 h). 

• Institut Joan Brudieu, c/ del Bisbe Navarri, 27 – La Seu d’Urgell  
(De dilluns a divendres: 9 h a 14 h). 

• Institut de l’Ebre, av. de Cristòfol Colom, 34-42 – Tortosa  
(De dilluns a divendres: 10 h a 13 h – de dilluns a dijous: 16 h a 19 h – divendres: 16 h a 18 h) 

 
Balears 

• Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent - Registre 1a planta, 
Ptge. part. de Guillem de Torrella, 1 – Palma  
(De dilluns a divendres: de 9:00 h a 14:00 h). 

• Delegació de Menorca, c/ de Josep M. Quadrado, 33 – Maó 
(De dilluns a divendres: 9:00 h a 14:00 h). 

• Delegació d’Eivissa i Formentera, Via Púnica, 23 – Eivissa  
(De dilluns a divendres: 9:00 h a 14:00 h). 

• IES Marc Ferrer, av. 8 d'agost, 9 – Sant Francesc de Formentera  
(De dilluns a divendres: 9:00 h a 14:00 h). 

 

Atenció! 

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 un centre de suport que reculli 
documentació en els processos de matrícula d’FP de l’alumnat nou. 

La documentació que es presenti en un organisme no previst a la normativa serà 
desestimada i la persona interessada no participarà en el procés d’adjudicació de places. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Obert de Catalunya 

Codi: IN18 

 Versió: 00 

Guia bàsica 
Sol·licitud d’inscripció i matrícula de           

l’alumnat nou  (2011-2012 S1) 
Pàg. 8 de 12 

Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consul teu el web. 

 
2.8. Validació de la documentació 
 
Si la documentació és correcta rebreu un missatge, a partir del dia 1 de juny de 2 011, per 
informar-vos que participareu en el procés d’adjudicació de places. 
 
Si la documentació no és correcta, o hi ha qualsevol altra incidència, rebreu un missatge indicant la 
disconformitat. En aquest cas haureu de resoldre la incidència no més tard del dia 14 de juny de 
2011 per tal de poder participar en el procés d’assignació de places. 
 
 
2.9. Consulta de l’adjudicació de places 
 
El dia 15 de juny de 2011, a les 14:00 h,  es farà públic el resultat de l’adjudicació de places. Podreu 
consultar si heu obtingut plaça accedint a la Secretaria FP (secretaria virtual), comprovant si l’estat de 
la matrícula és Matriculat/ada pendent de pagament. 
 
Trobareu la informació sobre l’estat de la matrícula al final de la pestanya Dades personals.   
 
Si no heu obtingut plaça  l’estat de la matrícula serà Exclòs/a. 
 
 
2.9. Pagament 
 
A partir del dia 16 de juny de 2011, a les 11:00 h,  si heu obtingut plaça, podreu accedir a la pestanya 
Pagament  per fer el pagament de la matrícula. 

 

 
 
Comproveu que totes les dades són correctes abans de generar el full de pagament. 
 
Tingueu en compte que 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. 
 
Heu de generar el full de pagament  tant si voleu pagar amb targeta, a través d’Internet, com si voleu 
fer el pagament en una oficina de Catalunya Caixa (CX Caixa Catalunya Tarragona Manresa).  
 

 
 
Podeu fer el pagament d’alguna de les dues formes  següents: 
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consul teu el web. 

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 
http://ccdom.caixacatalunya.com/bases/wcecofi5.nsf/mapacat?openform.  

 
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. 

 

Atenció! 

El sistema no permet fer cap pagament fora de termini. Podeu consultar la data límit 
en el full de pagament (23 de juny de 2011, abans de les 20:00 h).  

 
Si heu escollit l’opció de pagar mitjançant targeta accedireu al web de Catalunya Caixa i heu de 
seleccionar l’opció Pagar amb targeta de crèdit/dèbit > Emissora, refer ència i identificador. 
 

 
 
A continuació heu de seguir els 4 passos  següents: 
 
Pas1. Comprovar que l’import de la matrícula que es carregarà a la targeta és correcte. No heu de fer 
cap canvi en aquesta pantalla. Per anar a la pantalla següent heu de prémer Enviar. 
 

 
 
Pas 2. Heu d’introduir les dades de la targeta de crèdit o dèbit (número, data de caducitat i codi de 
seguretat). 
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consul teu el web. 

 
 

Pas 3. Es mostra la informació del pagament que s’ha fet amb càrrec a la targeta i  el codi 
d’autorització. Si la targeta no fos vàlida el sistema us ho indicarà. 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. 
 

 
 

Pas 4. Podeu imprimir el resultat del pagament amb targeta que heu de conservar com a 
comprovant d’haver pagat l’import de la matrícula.  
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consul teu el web. 

 
Si, per error, tornéssiu a intentar fer el pagament el sistema us informaria que ja està fet. 
 

 
 
 
2.10. Impressió del resguard de matrícula 
 
Accediu a la pestanya Dades personals  per comprovar l’estat de la matrícula. 
 

 
 
Si l’estat de la matrícula és Matriculat/da,  podreu imprimir el resguard de matrícula de l’alumne/a. 
 

 
 
Els pagaments s’incorporen al sistema al cap de 2 o 3 dies,  per tant, l’estat de la matrícula no 
canviarà fins que el vostre pagament consti en el sistema. 
 
Si l’estat de la matrícula és Matriculat/da,  accediu a la pestanya Resguard alumnes.  
 

 
 
Cliqueu la icona en forma d’impressora que hi ha a la part superior dreta de la pantalla per imprimir 
el resguard de l’alumne/a. 
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Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consul teu el web. 

Conserveu aquest document, junt amb el comprovant de pagament. 
 
 
 3)   Després d’haver finalitzat el procés d’inscripció  i matrícula 
 
Consulteu la informació per a l’alumnat nou  disponible a l’aplicatiu de matrícula de la Secretaria FP. 
 
Podeu consultar el calendari del 1r semestre del curs 2011-2012  al web: 
 
http://ioc.xtec.cat/educacio/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=156 
 


