
Guia de matrícula per a l'alumnat ANTIC
 

PAS 1: Entrar a la Secretaria Batxillerat

Entreu al campus, http://ioc.xtec.cat, de la forma habitual, és a dir, utilitzant el vostre nom d'usuari i 
contrasenya. 

Dins del campus, obriu la Secretaria Batxillerat i, seleccioneu al menú Matrícula 12-13 (S1) l'opció 
Entrada de dades:

Si heu d'actualitzar alguna de les vostres dades -telèfon, mail, adreça, ...-, cliqueu a la pestanya Dades 
personals i canvieu-les.

http://ioc.xtec.cat/


PAS 2: Escollir les matèries

Cliqueu a la pestanya Itinerari batxillerat:

Podeu observar l'estat del vostre itinerari, amb informació personal, matèries superades, matèries per 
cursar, matèries cursades i no finalitzades, nota final de batxillerat, …

Per fer la matrícula 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.
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. Els Entorns virtuals d'aprenentatge només la podeu matricular si curseu com a mínim una 
matèria.



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

Ja marcades i confirmades les matèries, heu de generar el rebut de pagament.

PAS 3: Generar el full de pagament

Cliqueu a la pestanya Pagament, sortirà una pantalla on veureu les vostres dades personals, les 
matèries que 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 €)

Clicant el botó Generar full de pagament, es crea un fitxer PDF i s'activa el botó Pagament on-line, 
llavors, podreu escollir entre dues 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.

• 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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