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ATENCIÓ  :  Si  esteu  matriculats  en  algun  altre  estudi  de  l'IOC,  és  probable  que
coincideixin les dates de les proves presencials finals de certificació del nivell bàsic
d'anglès ( mòdul 2B- dia 07/06/2014) i del certificat intermedi d'anglès (mòdul 3B- dia
31/05/2014) amb la data d'alguna altra prova presencial d'altres estudis de l'IOC. Per
això, aconsellem consultar el Calendari dels estudis a Idiomes, en aquest mateix web,
abans de formalitzar la matrícula.
Per accedir a l'IOC Idiomes és requisit tenir divuit anys complerts en l'any natural en què es
comencin els estudis. Així mateix ,previa autorització, es poden inscriure a l'IOC idiomes les
persones  que  tenen  entre  16  i  18  anys  i  que  acreditin  trobar-se  en  alguna  de  les
circumstàcies següents: tenir alguna discapacitat o formar part de col·lectius especials com
ara esportistes o músics.
El curs començarà el 24 de febrer de 2014. Abans del començament del curs es 
publicarà material i informació rellevant a la Comunitat d'idiomes. Per accedir-hi 
utilitzareu el vostre nom d'usuari i contrasenya.

Per motius de gestió, organització i pressupostaris, la seu  on tindran lloc les proves 
presencials de certificació és  l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona Drassanes.

Primer

Haureu d'accedir a la preinscripció mitjançant l'enllaç 

ioc.xtec.cat/secretaria/idi/preinscripcio
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La preinscripció s’haurà de fer efectiva entre el dia 31 d'octubre  de 2013, a partir de les 11
hores i el dia 7  de novembre de 2013 fins a les 18 hores. Quan comenci el període de
preinscripció,  s'activarà l'espai des del qual es fa efectiva aquesta.

En el moment de preinscriure-us, informareu de les vostres dades. Assegureu-vos que
aquestes siguin correctes. Tot seguit, tindreu la possibilitat de fer una prova de nivell per
saber en quin mòdul hauríeu de matricular-vos. 
Si decidiu no fer la prova de nivell perquè voleu començar des del mòdul 1A, marcareu l'opció
corresponent.

Si teniu superat algun mòdul de l'IOC Idiomes o podeu adjuntar un certificat que us acrediti haver
superat algun nivell ( Consulteu taula d'exempcions) trieu aquesta opció. El podreu adjuntar quan
formalitzeu la vostra matrícula. Si teniu superats mòduls d'IOC Idiomes no caldrà aportar cap
certificat atès que la informació ja ens consta a la base de dades.
Si decidiu fer la prova, llegiu molt atentament les instruccions abans d'iniciar el test.  
Podeu llegir les instruccions, esperar per començar el test i fer-lo en un altre moment, però
sempre  dins  el  termini  de  la  preinscripció  .   Assegureu-vos que tindreu una hora sense
interrupció per poder començar i acabar i que disposeu d'auriculars. Si opteu per ajornar el 
test, no guardeu la URL, torneu a entrar mitjançant la finestra de preinscripció per evitar
problemes.
Quan acabeu la prova de nivell, veureu un missatge dient que heu finalitzat la prova i que el
resultat ha estat enregistrat correctament. Haureu acabat el procés de preinscripció.
Les persones aspirants poden quedar anivellades al mòdul 1A, 1B,  2A, 2B, 3A o 3B. Si el nivell
que resulti del test és més alt, se us ho comunicarà i quedareu exclosos. 

Els resultats de la prova de nivell així com el vostre nom d'usuari i contrasenya per
accedir al campus ioc, els podreu consultar  el dia 12 de novembre de 2013, accedint
a la vostra preinscripció  ioc.xtec.cat/secretaria/idi/preinscripcio/,  a partir de les  13
hores; en fer aquesta consulta, veureu  quin nivell se us ha assignat  i si heu estat
admesos/admeses en el sorteig de places, cas d'haver-ne calgut un.

Segon

Les preinscripcions es numeren correlativament, aquest número de la preinscripció serà vàlid per al
sorteig que caldrà fer, si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places disponibles.

Si hagués de fer-se el sorteig, aquest tindria lloc el dia 12 de novembre de 2013 a les 11
hores, a la seu de l’IOC. L’institut faria difusió del resultat a partir de les 13  hores.
Podreu consultar el resultat del sorteig entrant a la pantalla de preinscripció > Consultar
dades, amb el vostre DNI i la vostra adreça de correu electrònic. 
És molt important que tant l'un com l'altra siguin correctes.
LA VOSTRA ADREÇA ELECTRÒNICA HA DE SER PERSONAL E INTRANSFERIBLE. 
NO POT SER COMPARTIDA.

Si teniu alguna consulta durant el període de preinscripció , escriviu a la bústia
idiomesinfo@ioc.cat, indicant sempre el vostre nom complet, el número del document
d'identitat i el número de preinscripció.

Els candidats hauran de consultar a la pantalla de preinscripcions per saber: 
• el seu usuari i  la seva contrasenya per accedir al campus IOC. En accedir al campus

per primera vegada es podrà canviar  la contrasenya  inicial  per  una que es recordi
fàcilment i sigui coneguda només per l'usuari. 

• que ja poden formalitzar la matrícula.
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Si trieu fer la prova, cliqueu el botó REALITZACIÓ DEL TEST DE NIVELL

Si renuncieu a fer el test de nivell , cliqueu l'opció corresponent.

Tercer

La matrícula  s’haurà de formalitzar durant el període comprès entre el 13 de novembre de
2013, a partir de les 11 hores i el 29 de novembre de 2013, fins a les 18 hores. No obstant això,
el pagament es podrà realitzar fins el  4 de desembre a les 19.00 h

Per a 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 i
assegurar-se que completa tots els camps. 
Cada vegada que es canviï alguna dada  a la pantalla de Dades personals, cal clicar el botó
Processar per tal que els canvis quedin correctament desats.
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• Per a  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 >
Documentació aportada.

• Tots els/les estudiants ( excepte els que hagin cursat amb anterioritat un mòdul de
l'IOC Idiomes): DNI, NIE o passaport en suport digital ;és a dir, escanejat o fotografiat). El
document d'identitat digitalitzat  no cal compulsar-lo.

• És molt aconsellable que adjunteu  la documentació a la secretaria virtual el més aviat
possible, sense esperar als darrers dies, així agilitzareu els tràmits.

• En fer-nos arribar documentació escanejada, assegureu-vos que es pugui obrir
correctament, i que pugui ser llegida per les dues cares, si no és així, no podrem
validar-la. Intenteu escanejar les dues cares del vostre DNI en un sol document.

• Durant els dies de matrícula, consulteu les vostres Dades personals > Secretaria
d'Idiomes per tal d'estar al corrent del vostre estat de matrícula. 

• Si durant els dies de matrícula l'IOC Idiomes ha de comunicar-vos alguna cosa que
afecti el vostre estat de matrícula, aquesta informació apareixerà a Observacions de
l'alumne.

• En  aquest  mateix  espai  d'Observacions  de  l'alumne  també  podeu  escriure  les  vostres
observacions perquè l'IOC Idiomes les llegeixi.
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• Estudiants amb dret a la bonificació o l’exempció del preu de matrícula: documentació
acreditativa de la circumstància al·legada. 

• MOLT IMPORTANT : Aquesta documentació  que acredita el dret a la bonificació o exempció
del preu de matrícula s'ha d'adjuntar  en suport digital  (format jpg o pdf) ,  en el lloc que
s'indiqui a Secretaria d'idiomes > Documents aportats , però perquè quedi la matrícula
formalitzada ÉS IMPRESCINDIBLE QUE ENS FEU ARRIBAR  A LA SECRETARIA DE
L'IOC    ,i   EN  SUPORT  PAPER  ,  CERTIFICAT  ORIGINAL   ACREDITATIU  DE  LA
BONIFICACIÓ  O  EXEMPCIÓ  DE  MATRÍCULA  EXPEDIT  PEL  DEPARTAMENT  DE
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA O FOTOCÒPIA COMPULSADA .

• El document acreditatiu de la bonificació/exempció o les fotocòpies compulsades es
poden fer arribar per correu postal A L'ATENCIÓ DE  L'IOC IDIOMES  (us recomanem
que sigui certificat o missatgeria ) o personalment a la secretaria de l'IOC però sempre
durant  els  dies  de  preinscripció  i  matrícula.  Així,  podrem   validar-la  el  més  aviat
possible i si hem d'informar -vos a l'espai Informacions de l'alumne d'algun problema,
tindrem més temps per solucionar-lo. 

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.

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.
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• Quan la documentació hagi estat validada, rebreu un missatge de l'IOC, informant-vos
que la vostra documentació ha estat comprovada, és correcta i podeu fer el pagament
de la matrícula dins del termini indicat, o que ja esteu matriculats per estar exempts de
pagament.

• 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, qui hagi estat admès o admesa entri al
seu perfil de la Secretaria d'Idiomes per tal d'estar informat o informada 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.
Qui estigui exempt/a de fer el pagament, un cop se li hagi validat la documentació, també apareixerà
a Secretaria d'Idiomes > Estat de matrícula com a Matriculat/ada.
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Quart

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 Catalunya Caixa (24h/7dies a la setmana).
• en qualsevol oficina de Catalunya Caixa (hores d'oficina/5 dies a la setmana)
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No s'admetrà cap pagament fora de termini.

Preu, bonificacions i exempcions

L'import vigent  de la matrícula per cada mòdul de setanta hores de l'IOC Idiomes i  per al   curs
escolar 2013-2014   és 125,35  euros. 
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   general o monoparental especial  
.
Exempció de l'import de la matrícula
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). 

Al cap aproximadament, de dos o tres dies d'haver fet efectiu el pagament, podreu imprimir-vos el
resguard de matrícula, des de la Secretaria d'Idiomes > Resguard d'alumnes. Tanmateix, en el
vostre Estat de matrícula a Dades personals apareixereu com a Matriculat/ada.

Durant el procés de la matricula no es poden atendre consultes ni resoldre incidències per 
telèfon. 
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Si durant aquests dies heu de fer alguna consulta o comunicar alguna incidència, escriviu a 
la bústia 

idiomesinfo@ioc.cat

El curs començarà el 24 de febrer de 2014.
Per accedir-hi, entrareu al campus IOC amb el vostre usuari i contrasenya.
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