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0. Abans de començar

0.1. Què de saber abans de començar?

Aquesta guia pretén facilitar-vos  el procés de matrícula, detallant els passos a seguir. Prèviament us
caldrà tenir informació relativa als següents punts:

A. Si reuniu els requisits d’accés per matricular-vos.
B. Quin és el cicle formatiu al qual us voleu matricular, i les matèries en què us matriculareu, és a dir

litinerari formatiu).
C. El calendari de dates concretes per a realitzar els tràmits de  preinscripció i matrícula.
D. Si teniu dret a alguna bonificació econòmica (reducció) o exempció (gratuïtat) del preu públic de

matrícula.
E. Si esteu en alguna situació de prioritat en l’adjudicació de places (criteris específics de prioritat).
F. El centre on presentar la documentació en paper, si escau.

Abans de començar a introduir les vostres dades en l’aplicatiu consulteu els enllaços amb la informació
sobre aquests punts. No és possible iniciar el procés de preinscripció i  matrícula sense tenir clara aquesta
informació.

Punt Aspecte sobre el qual s’informa Ubicació

Tots Condicions generals de matrícula Informació de matrícula d'FP

A. Requisits d’accés a cicles formatius d’FP CF de GM
CF de GS

B. Cicle formatiu al qual us voleu matricular, i itinerari
de matrícula aconsellat (matèries en què us
matriculareu en aquest semestre).

Cicles formatius de Formació
professional

C. Dates concretes del semestre per realitzar la
preinscripció i  resta de tràmits de matrícula.

Calendari

D. Si teniu dret a alguna bonificació econòmica
(reducció) o exempció (gratuïtat) del preu públic de
matrícula.

Preus públics IOC

E. Criteris específics de prioritat Com s'adjudiquen les places
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F. Centre col·laborador on voleu presentar la
documentació paper, si és el cas Annex 6. Llistat de centres

col.laboradors

0.2. Soc alumne nou o antic?

Sou considerat com a alumne nou, a efectes del procediment de matrícula d’FP, si no heu estat matriculat
en cap cicle formatiu d’FP a l’IOC, encara que hàgiu cursat algun altre estudi en el centre.
Tingueu en compte que…

Si heu estat matriculat a un cicle formatiu a l'IOC i voleu reprendre els estudis ja iniciats o bé voleu accedir
a un altre cicle formatiu heu de matricular-vos com a alumnat antic seguint els tràmits específics.

0.3. Informació sobre la matrícula

Per guiar-vos en el procés de la  vostra matrícula, a més de consultar d’aquesta guia, teniu els següents
recursos a la vostra disposició:

A. Presentació què he de saber abans de matricular-me a FP?
Podeu visualitzar la presentació en el següent enllaç.

B. Tutorial de matrícula FP, alumnat nou

Podeu visualitzar aquest tutorial en el següent enllaç.
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C. Formular dubte a l’aula Orientacions per a la matrícula

Un cop us hagueu logat i estigueu en la plataforma IOC, podreu visualitzar en el campus l’aula Orientació
per a la matrícula.

En aquesta aula teniu disponible tota la informació que us cal saber amb relació al procés de matrícula i els
cicles formatius que ofertem. Si així i tot encara teniu dubtes amb relació a la tramitació de la matrícula,
Poden accedir al Fòrum dubtes de tramitació de matrícula i formular la pregunta.

0.4. Calendari

Calendari

● Preinscripció: del 16 fins al 26/5/22 (a les 15h).
● Correcció d’incidències de preinscripció: Fins 8/6/22 (a les 15h).
● Sorteig públic del número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds: 31/5/22 (a les 12h).
● Consulta d’adjudicació de places: 13/6/22 (a les 14h).
● Reclamacions d'adjudicacions: del 13/6/22 (15 h) al 16/6/22 (15h).
● Període de pagament: de l’13/06/22 al 21/06/22 (15h).
● Presentació de la documentació: del 22/06/22 fins el 15/07/22 (13h) .
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1. Alta a Secretaria FP
La preinscripció i matrícula heu de realitzar-la en la Secretaria FP, dins del campus IOC.

1.1. Com obtinc les dades d’accés??

Cliqueu en l’enllaç Accés a la inscripció telemàtica i completeu la informació que es demana.

A continuació visualitzareu el vostre usuari i contrasenya que també s’enviarà al correu que hagueu indicat. .

Podeu accedir al tutorial explicatiu des del següent enllaç: https://youtu.be/08RsuLo0Ex0
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1.3. Ja he estat alumne de l’IOC

Si ja heu estat alumne de l’IOC en algun altre estudi, la plataforma us mostrarà el següent missatge: El
document identificatiu introduït ja existeix a les bases de dades de l’IOC. Heu de seguir les instruccions que
us indica la plataforma per donar-vos d’alta a Secretaria FP. Podeu consultar l’Annex 1. Alta d’alumnes
d’altres estudis a l’IOC, que us guiarà en el procés.

2. Preinscripció

2.1. Entrada de dades

Accediu al web ioc.xtec.cat i entreu al Campus IOC identificant-vos amb el vostre nom d’usuari i
contrasenya. Quan accediu al campus entreu a Secretaria FP.

A  l’esquerra de la pantalla trobareu la carpeta Matrícula, cliqueu sobre l’opció Entrada dades.

S’obrirà un desplegable de pestanyes. Accediu a la pestanya Dades personals per començar a introduir
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la vostra informació:

Visualitzareu la següent pantalla:

Tingueu en compte que

Us cal introduir totes les dades en lletra minúscula tret dels noms propis, que ho heu de fer amb la
inicial en majúscula.

A continuació trobareu les explicacions amb relació a les dades que heu d'introduir en cada apartat:

A. Modificació dades. Dades personals

Cognom i nom: Indiqueu el vostre nom i cognom, tal com consta en el document identificatiu.
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Sexe: Seleccioneu l’opció del llistat desplegable.
Document identificatiu: el número del document no es pot modificar i si està malament heu d’iniciar el
procés de nou. El número de document que indiqueu ha de coincidir amb el que adjuntareu escanejat a la
inscripció.

B. Dades per contactar

Telèfon mòbil: Afegiu la informació del vostre telèfon mòbil. Podeu afegir un segon telèfon de contacte en la
casella Altre telèfon.

E-mail: Afegiu la informació del vostre correu electrònic de contacte. Podeu afegir un segon correu de
contacte en la casella Altre e-mail.

C. Adreça i adreça de lliurament de documentació
Adreça habitual: és el vostre domicili i no pot ser un apartat de correus.

Adreça lliurament documentació: és el lloc on voleu rebre documentació que sol·liciteu a l'IOC, i només
s’ha de complimentar si és diferent del domicili habitual. Sí que pot ser un apartat de correus.

En cas que cliqueu aquesta opció s’obrirà un nou desplegable per introduir la nova direcció.
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D. Accés a l’entorn telemàtic

Canvi contrasenya: podeu modificar la vostra contrasenya d’accés al campus. No es pot modificar el nom
d’usuari.

E. Centre i tutor
Centre: és el lloc on, si escau, us caldrà presentar la documentació en paper. No té res a veure amb el
centre on es facin les proves d’avaluació presencials.

Podeu consultar els Centres de Suport disponibles en el l’enllaç.

Obriu el desplegable per mostrar els centres que podeu triar.

Tutor: No heu d’afegir cap informació. S’assignarà per part de l’IOC.

F. Dades de naixement

Afegiu la informació que es demana relativa a data de naixement; país, província, població i nacionalitat.
Obriu el desplegable per fer la selecció.
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G. Dades econòmiques
Dades econòmiques: heu de marcar alguna de les tres opcions en funció de la vostra situació.
Núm. Seguretat Social: Només serà necessari introduir-lo el semestre en què curseu el mòdul/crèdit de
Formació en Centres de Treball (FCT), no cal que aporteu ara aquesta informació.

Podeu accedir al tutorial explicatiu des del següent enllaç: https://youtu.be/SETr7Eq9V9Y

H. Documentació aportada

Cal que seleccionar la documentació que aporteu escanejada en fer la preinscripció. Les caselles que estan
pre-marcades, corresponen als documents que són obligatoris d’aportar perquè puguem fer la revisió de la
vostra sol·licitud.
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I finalment, cliqueu sobre el botó Processar per enregistrar les dades.

2.2. Penjar la documentació escanejada

Tota la documentació que aporteu al procediment de preinscripció i matrícula ha d’estar
perfectament escanejada (no són vàlides fotografies de documents realitzades amb mòbil) i en
format pdf. No s’acceptaran els documents que no tinguin aquest format.

A. Documentació obligatòria
La documentació general que cal aportar per fer la inscripció és la següent:
● El vostre document identificatiu (DNI, NIE, passaport). Ha de ser el mateix que consti en el

document del requisit d'accés que acrediteu.
● El document que acredita els requisits acadèmics per accedir al cicle formatiu que heu triat (GM

o GS).

Tingueu en compte que
● Amb relació al document que acredita el requisit d'accés per al cicle formatiu tingueu en compte

que cal utilitzar la secció segons el grau del cicle al qual demaneu matricular-vos, i seleccioneu el
tipus de document que presenteu.

● A més del títol podeu presentar un certificat on consti la nota mitjana (numèrica i sobre 10 punts)
dels estudis amb els quals accediu al cicle formatiu. Si no podeu justificar una qualificació mitjana
dels estudis presentats, participareu en l’adjudicació de places amb només un 5.00.

● Si els estudis del requisit d'accés els heu obtingut a l'IOC, pengeu igualment un document
acreditatiu.

B. Altres documents

Els que reuniu  condicions especials  de matrícula, heu de penjar altres documents  per acreditar alguna de
les circumstàncies previstes que hi donen dret. Les condicions que podeu acreditar són les següents:

● Autorització del pare/mare/tutor en cas de minoria d’edat (entre els 16 i 18 anys). Us heu de
descarregar la Sol·licitud  d’autorització de matrícula i la carta de compromés des del web de l’IOC,
reomplir-lo i aportar-lo com a documentació de matrícula.

vf_12/5/22 Guia de preinscripció i matrícula
Procés de matrícula curs 2022-2023, sem 1 Pàg. 11 de 36

https://ioc.xtec.cat/educacio/attachments/article/165/autoritzacio_menors_carta_compromis2.pdf


Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Obert de Catalunya

● Dret a reducció o gratuïtat dels estudis, en els següents casos:
○ Per discapacitat o pertinença a família nombrosa o monoparental
○ Situació de privació de llibertat.
○ Víctima de terrorisme.
○ Renda Garantida de Ciutadania (RGC), Renda Mínima d’Inserció (RMI) o Renda Activa

d’Inserció (RAI).
○ Condició de víctima de violència de gènere.

● La nota mitjana (numèrica i sobre 10 punts) dels estudis amb els quals accediu al cicle formatiu. Si
no podeu justificar una qualificació mitjana dels estudis presentats, participareu en l’adjudicació de
places amb només un 5.00.

● Situacions que atorguen prioritat en la matrícula: a l’Annex 2. Condicions especials de matrícula
trobareu informació relativa als documents concrets que heu de penjar segons la vostra situació
personal per acreditar cadascuna de les situacions.

C. Instruccions per penjar la documentació
Seguiu les instruccions que s’indiquen per a la pujada del document identificatiu: escolliu el tipus de
document; seleccioneu el fitxer que voleu penjar i premeu el botó Penjar document.

Un cop hàgiu pujat el document teniu l’opció de comprovar el document que heu pujat o esborrar-lo.

Seguiu les mateixes instruccions per pujar els altres documents, assegurant-vos que els documents
queden penjats en el lloc adequat i es visualitzen correctament.

Podeu accedir al tutorial explicatiu des del següent enllaç:https://youtu.be/EIpqLergE_Y

2.3. Selecció del CF i de l’itinerari

A continuació us caldrà seleccionar el CF en què us vulgueu pre-inscriure. Tingueu en compte que l’oferta
en aquesta matrícula extraordinària és limitada, i per tant, només podeu seleccionar uns mòduls
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professionals/crèdits concrets, que són els que s’aconsella escollir en el primer semestre que s’inicia l’estudi
del CF a l’IOC.

Per fer-ho us caldrà anar a  la pestanya Itinerari.

Advertència: l'accés a l'Itinerari és lent.
Heu d'esperar alguns minuts en entrar i cada vegada que processeu les dades.

Es recomana no utilitzar el mòbil i sí un ordinador amb els navegadors Mozilla FireFox o Chrome

Des de la pestanya Itinerari heu de seleccionar el cicle formatiu o transversals, i després els crèdits/mòduls,
blocs o unitats formatives als quals us voleu matricular.

Selecció del cicle formatiu

Seleccioneu el cicle formatiu que voleu cursar. Quan ho hagueu fet, deseu la informació clicant sobre
Seleccionar cicles.

Selecció dels mòduls/crèdits que voleu cursar

El següent pas és seleccionar els mòduls/crèdits i/o les UFs que voleu cursar.

Els heu de seleccionar clicant sobre el mp/crèdit/UF seleccionat.
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I finalment, per enregistrar les dades cal que cliqueu a Escollir itinerari.

Podeu accedir al tutorial explicatiu des del següent enllaç: https://youtu.be/gE_P5j0Jcls

2.4. Acceptació de la sol.licitud de matrícula

Accediu a la pestanya Sol·licitud de Matrícula per continuar.

Quan hagueu revisat que totes les dades que heu inclòs a l’aplicatiu i la documentació penjada és correcta,
us caldrà fer l’acceptació de la sol.licitud d’inscripció.

Reviseu que les dades que hi consten són correctes: les vostres dades personals, documentació que
aporteu, i CF i mòduls que heu seleccionat per matricular-vos.

Si la informació és correcta haureu de clicar sobre la declaració de responsabilitat en relació a la
documentació aportada, com es mostra en la imatge.
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Un cop fet el pas final serà indicar que s’ha finalitzat el procés de preinscripció i es poden revisar les dades
per part de l’IOC.

Mentre no s’hagi fet aquest declaració visualitzareu el missatge: No s’ha efectuat encara la sol.licitud de
preinscripció.

Quan hagueu acceptat, visualitzareu el següent missatge:
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Quan es mostri aquest missatge haureu finalitzat correctament el procés de pre-inscripció.

3. Revisió d’incidències de la documentació
Les dades i la documentació penjada es revisaran a la seu central de l'IOC de Barcelona o bé en el centre
de suport d'FP seleccionat.

Atenció!
Els documents corresponents als Criteris específics de prioritat per aplicar
en l'assignació de places seran validats quan s'hagi tancat el període de
matrícula només en aquells cicles formatius que tinguin una demanda
superior a les places ofertes.

Revisió de la documentació que acredita requisits d’accés
Si la documentació penjada dels requisits d'accés és correcta, rebreu un missatge de correu electrònic
informant-vos que la vostra sol·licitud participarà en el procés d'adjudicació de places i que s’ha assignat un
número de sol·licitud per al procés d’adjudicació de places.

Podeu consultar el número assignat a la pestanya Dades personals, a la part inferior on indica Número de
sol·licitud.

Si la documentació penjada dels requisits d'accés no és correcta, és incompleta o té alguna incidència,
rebreu un missatge de correu electrònic que us ho comunicarà. En aquest cas, haureu de consultar l'espai
Incidències matrícula en la pestanya Dades personals per conèixer quina és la incidència i corregir-la.

Documentació que acredita altres condicions especials
Consulteu si s'ha aplicat la condició que demaneu (pagament, nota mitjana,...) i que la documentació que
heu aportat estigui validada (excepte els Documents acrediten prioritats).

Si la documentació presentada no és correcta, la veureu com a no validada. En aquest cas us caldrà
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revisar i corregir la incidència perquè es pugui tenir en compte la condició especial que sol·liciteu.

Si heu penjat la sol·licitud de matrícula i no heu rebut cap missatge de l'IOC:
● Comproveu els vostres missatges “spam” o “correu no desitjat”.
● Connecteu amb l’IOC o el centre col·laborador que heu fet escollit, a través de les bústies de

contacte.

3.1. Correcció de la incidència
Si hi ha alguna incidència amb la documentació aportada us cal corregir-la dins del  termini establert per
fer-ho perquè la vostra sol·licitud participi en el procés d'adjudicació de places. Per fer-ho heu de fer dues
passes:

1. Penjar el document a la pestanya Documents aportats.
2. Indicar que heu penjat la nova documentació, seleccioneu en el desplegable el nou document que

heu penjat  i demaneu que es revisi. Podeu fer-ho des de la pestanya Dades personals.

3.2. Revisió especial dels criteris específics de prioritat

Un cop tancat el període de preinscripció, es revisaran els documents penjats a Documents que acrediten
prioritats (corresponents als Criteris específics de prioritat per aplicar en l'assignació de places), només en
aquells cicles formatius que tinguin una demanda superior a les places ofertes.

Per a la revisió, és imprescindible que els documents hagin estat penjats durant el període de preinscripció.

D'aquesta forma, les sol·licituds de matrícula a cicles formatius amb excés de demanda:

● Amb aquests documents validats, obtindran plaça de forma prioritària.
● Amb aquests documents penjats però no validats, no gaudiran de la prioritat. En cas de no ser
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admesos pels estudis presentats, podran presentar una reclamació i es tornarà a revisar la seva
sol·licitud i documents.

● Amb aquests documents no penjats o penjats després del de la finalització del període de
preinscripció telemàtica, no gaudiran de la prioritat ni tindran dret a que se'ls accepti una reclamació
per aquest motiu.
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3.3. Generació del número de sol·licitud

Si la documentació penjada dels requisits d'accés és correcta, rebreu un missatge de correu electrònic
informant-vos que la vostra sol·licitud participarà en el procés d'adjudicació de places i que s’ha assignat un
número de sol·licitud per al procés d’adjudicació de places.

Podeu consultar el número assignat a la pestanya Dades personals, a la part inferior on indica Número de
sol·licitud.

Si no heu rebut cap missatge de l'IOC comproveu els vostres missatges “spam” o “correu no desitjat”.

4. Consulta de l’adjudicació de places
En la data prevista  es realitzarà l’assignació de places, i es comunicarà el resultat en la plataforma IOC.
Podreu consultar si heu obtingut plaça accedint a Secretaria FP i comprovant si l'estat de la matrícula ha
passat a Matriculat/da pendent de pagament, en la pestanya Dades personals.

A partir del moment en què es fa pública l'adjudicació de places, l'estat de la sol·licitud de matrícula pot
ser:

̶ Matriculat/da pendent de pagament: heu obtingut una plaça i podeu fer el pagament.
̶ No admès/sa: no heu obtingut plaça perquè la vostra nota d'accés és inferior a la nota de tall.
̶ Exclòs/a: no heu obtingut plaça perquè no heu presentat la documentació o teniu alguna incidència

que no heu corregit dins del termini.
̶ Matriculat/da: heu obtingut una plaça i ja heu finalitzat el procés de matrícula. Apareixerà al cap de

2 o 3 dies de fer el pagament o en les matrícules gratuïtes.

4.1. Reclamacions per errors en l'adjudicació de places

Dins del termini establert si la vostra situació és No admès/sa o exclòs/a, podeu presentar reclamació
contra l’adjudicació de places. En aquest moment no podreu penjar documentació addicional amb nova
informació que no hàgiu presentat dins del termini. Només podreu penjar documentació per aclarir l'error.

A. Tramitació de la reclamació
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Heu de formalitzar la reclamació a través del formulari Reclamació matrícula (alumnat nou) disponible a la
pestanya Tràmits de la Secretaria FPi:

No s’atendrà cap reclamació que no hagi estat tramitada pel procediment indicat i dins
del termini establert.

En el formulari:
● Podeu penjar alguna documentació per aclarir l'error; si és així pengeu el document i indiqueu-ho en

l'apartat “Documentació que es presentarà”.
● Després d'emplenar les dades, i adjuntar -si escau- la documentació heu de prémer el botó Tramitar

perquè quedi enregistrada.

B. Resposta a la reclamació
Per saber si la vostra reclamació s'ha atorgat o s'ha denegat, i el motiu de la denegació si és el cas, heu de
consultar la part inferior del  mateix formulari:
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Si s'ha atorgat, l'estat de la vostra matrícula que consta a la pestanya Dades personals, passarà a
Matriculat/da pendent de pagament i ja podreu fer el pagament des de la pestanya Pagament en el
període establert.

5. Matrícula i pagament
Si heu obtingut una plaça, podreu fer el pagament dins del termini previst. Tingueu en compte que el darrer
dia de pagament, finalitza el tràmit a les 15h.

Atenció!
Si teniu un tipus de pagament Gratuït:

● Si sou menors de 28 anys en el curs en què us matriculeu heu de fer el
pagament de l'assegurança escolar obligatòria. Sense aquest pagament no
esteu  matriculat/da.

● Si us matriculeu de determinats mòduls o crèdits amb un preu complementari
(per material de pràctiques, plataforma externa, etc.), cal que feu el seu
pagament perquè se us consideri matriculat/da.

6. Generar el full de pagament

Accediu a la pestanya Pagament.

A la part superior trobareu la informació de la matrícula que esteu a punt de pagar.Comproveu que les
vostres dades personals són correctes i que hi consten els crèdits/mòduls, blocs i UF als quals us voleu
matricular.

Dins d’aquest període i fins abans de generar el full de pagament, encara podeu modificar la selecció
de crèdits/mòduls, blocs i UF de la pestanya Itinerari, però no podeu canviar de cicle formatiu.

Abans de continuar, és imprescindible que contesteu a l'enquesta. Només us deixarà continuar si heu
enviat l'enquesta.
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● Seleccioneu una de les opcions numèriques de cada pregunta.
● Feu clic sobre el botó Envia.

Tingueu en compte que….
Només es pot generar un únic full de pagament. Assegureu-vos les dades són correctes abans de
generar-lo. Tingueu en compte que no es retornarà cap import per errades de l'alumnat ni en cas de
renúncia a la matrícula després de fer el pagament.
Per generar el full de pagament haureu de manifestar que esteu d’acord amb la matrícula i no la
voleu modificar.
Seleccioneu el botó Generar full de pagament per generar aquest document.

Atenció! Si teniu matrícula gratuïta
● Si no se us obre la pàgina i apareix un missatge que indica No aplica. és que no

heu de fer cap pagament i ja quedeu matriculat automàticament (sempre que
tingueu l'itinerari seleccionat).

● Si apareix un import diferent de 0,00 € com a Cost Total, estareu matriculats
quan hàgiu fet el pagament de l'import indicat.

Podeu fer el pagament de les formes següents:

6.1. Ingrés en una oficina de BBVA

Heu d’anar a una oficina de BBVA amb el full de pagament imprès amb el codi de barres.
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6.2. Pagament telemàtic (targeta de crèdit/dèbit)
Heu de disposar d’una targeta de crèdit o dèbit i seguir les instruccions que us indicarà el sistema.

Pas 1.Prèviament heu d’haver generat el full de pagament. A continuació cliqueu el botó Pagament on-line
amb targeta bancària.

Accedireu al web de BBVA i es mostraran les pantalles següents:

Pas 2.
1. Comproveu que l’import de la matrícula que es carregarà a la targeta és correcte.
2. Introduïu les dades de la targeta de crèdit o dèbit (número, data de caducitat i codi de seguretat).

Pas 3. Mostrarà la informació del pagament que s’ha fet amb càrrec a la targeta i el número d’autorització.

Només apareixerà el número d'autorització si la transacció s'ha realitzat correctament.

Si la transacció no s'hagués realitzat, el sistema ho indica. Alguns dels missatges d'incidències que poden
aparèixer són:

● Transacció Denegada per La Seva Entitat
● Targeta aliena al servei.

4.3. Comprovació del pagament i de l'estat de la matrícula
Per confirmar que s’ha efectuat correctament el pagament i el procés de matrícula ha finalitzat accediu a
Secretaria FP. No s’ha d’enviar cap comprovant del pagament.

Tingueu en compte que....
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Les dades de pagament no s’incorporen al sistema fins al cap de dos o tres dies d’haver fet el
pagament.

Quan el sistema disposi de la informació del vostre pagament.
● L’estat de la matrícula serà Matriculat/da
● Mostrarà la marca  en Ha pagat

Podeu consultar les dades de pagament passant el cursor sobre la icona d'informació . Si no apareix la
data del pagament, significarà que no s'ha pagat.

7. Aportar la  documentació no compulsada
Si A Secretaria FP teniu la documentació només validada, en un moment posterior a la matrícula haureu
de presentar la mateixa documentació en paper (original o compulsada). Si no es pot comprovar
l'autenticitat d'aquesta documentació en el termini fixat, s'anul·la la matrícula sense dret a la devolució de
l'import pagat.

Si teniu la documentació ja compulsada telemàticament, no caldrà que presenteu cap document en
paper. Us avisarem del termini en què haureu de presentar la documentació.

Des de les tutories us informarem de les dates en què haureu de fer-nos arribar la documentació en paper.

Com podeu aportar la documentació:

A. Penjar el document digital en pdf  amb signatura digital, o Codi Segur de Verificació (CSV).

Consulteu en l’Annex 5. Aportació documentació digital el procés per penjar aquest document.

B. Presentar la documentació presencialment a l’IOC.

Caldrà que sol.liciteu cita prèvia en l’aplicatiu de l’IOC

C. Enviar la documentació original per correu o per missatger.

Com podeu saber si us cal enviar documentació?
Podeu trobar la documentació que heu penjat a Secretaria FP en els següent estats:

● Documentació validada: śon documents que s’han validat, però que no cal que n’aporteu l’original.
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● Documentació validada, pendent de compulsar: us cal aportar documentació original en paper o
digital amb signatura digital o CSV.

● Documentació validada i compulsada: documents dels quals ja s’ha verificat la seva
autentificat; no us cal fer res més.
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Annex 1. Alta d'alumnat d'altres estudis de l'IOC

Si ja heu cursat altres estudis a l’IOC, quan introduïu les vostres dades personals el sistema detectarà que
ja esteu donats d’alta al Campus IOC i mostrarà el missatge següent: El document identificatiu introduït ja
existeix a les bases de dades de l’IOC.
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Es poden donar tres situacions:

A. Teniu usuari i contrasenya

Per demanar l’accés a la Secretaria FP, heu de prémer el botó Enviar que hi ha a l'apartat a)

A continuació, ja podreu accedir a la Secretaria FP després d'entrar al Campus IOC amb les dades (usuari
i contrasenya) que utilitzeu habitualment.

B. No recordeu el vostre usuari i contrasenya

En aquest cas teniu dues opcions: sol.licitar que us tornin a enviar la contrasenya, o demanar-ne una de
nova.

B.1. Sol.licitar que us tornin a enviar la contrasenya

Heu de marcar la casella de l'opció b) perquè us l’enviïn a l’adreça de correu que teniu registrada.

Després de seleccionar aquesta opció heu de prémer el botó Enviar de l'opció a).

En la mateixa pantalla us mostrarà el domini del vostre correu electrònic al qual us enviarà el missatge.

Si el correu electrònic que teniu registrat ja no és operatiu, haureu d’enviar un missatge a la bústia
fpmatricula@ioc.cat explicant la incidència, indicant el vostre nom i cognoms, i adjuntant una imatge
escanejada del vostre DNI.

No us doneu d'alta amb un altre document identificatiu. Si ho feu, no s'acceptarà
la vostra sol·licitud de matrícula

B.2. Generar una contrasenya nova.

Cliqueu a l'enllaç Has oblidat la teva contrasenya?:

En la finestra que s'obrirà, heu d’indicar el nom d’usuari o l’adreça de correu electrònic que vau fer constar
a la secretaria de l'IOC. Després premeu Cerca de l'opció escollida.
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Rebreu un missatge al correu electrònic que teniu registrat al sistema informant-vos dels passos que heu de
seguir per obtenir una nova contrasenya.

Si teniu cap incidència amb la regeneració de la contrasenya durant el període de preinscripció i matrícula,
envieu un missatge a la bústia fpmatricula@ioc.cat explicant la incidència, indicant el vostre nom i
cognoms, i adjuntant una imatge escanejada del vostre DNI.

Si la regeneració de la contrasenya es produeix en altres períodes, contacteu amb fpinfo@ioc.cat.

C. No teniu usuari ni contrasenya previs, i, tot i això, es mostra aquesta pantalla

Si us apareix aquesta pantalla, es tracta d'una incidència del sistema. Poseu-vos en contacte amb la bústia
fpmatricula@ioc.cat explicant la incidència,

Des d’aquest correu es demanarà que aporte:

● DNI escanejat.
● Núm. de telèfon mòbil que consta a la secretaria corresponent.

Annex 2. Condicions especials de matrícula
A continuació s'exposen les diferents condicions especials de matrícula i la documentació que cal penjar
en cada cas.

1) Si sou menor d'edat (entre 16 i 18 anys):
̶ Sol·licitud d'autorització de matrícula a l'IOC per a menors de 18 anys i carta de compromís educatiu

de pares o tutors (descarregables del web de l'IOC en aquest enllaç)
̶ DNI del tutors o tutors legals que signen els dos documents anteriors.

2) Per al pagament (reducció o gratuïtat):

̶ El document que acredita la reducció o gratuïtat del preu de la matrícula, que sigui vigent en el
període de preinscripció i matrícula. Consulteu la informació sobre preus al web de l'IOC.

a) Per acreditar discapacitats o  pertinença a famílies nombroses o monoparentals:
● El carnet corresponent o un certificat de la situació actual on constin les dates de vigència.
● Per discapacitats sense data de vigència: caldrà afegir un altre document de l'INSS amb

validació electrònica que permeti comprovar que s'està cobrant la pensió corresponent durant el
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període de preinscripció i matrícula (Consulteu alguns exemples en aquest enllaç).
● Si les causes que motiven la reducció o bonificació són revisables, en els documents aportats

és imprescindible poder comprovar la seva vigència; si no hi consta, només s'acceptaran si la
data d'expedició del document té una antiguitat màxima d'un any comptada des de l'últim dia
previst per al pagament de la matrícula, és a dir.

b) Per acreditar la privació llibertat: certificat de l'Administració de Justícia indicant que l'alumne/a està
subjecte a mesures de privació de llibertat almenys en el període de preinscripció i matrícula.

c) Per acreditar la condició de víctima de terrorisme: resolució del Ministeri de l'Interior.

d) Per acreditar la pertinença a una unitat familiar que percep la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), la
Renda Mínima d’Inserció (RMI) o la Renda Activa d’Inserció (RAI):

● Certificat de l’Administració corresponent que acrediti que la l'alumne/a pertany a una unitat familiar
perceptora de la prestació i la seva vigència en període de preinscripció i matrícula.

e) Per acreditar la condició de víctima de violència de gènere es poden presentar algun dels documents
següents, sempre que es demostri la seva vigència en període de preinscripció i matrícula:

● Ordre de protecció judicial, mentre estigui en vigor.
● Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de què està essent objecte de

violència, mentre no es dicti l'ordre de protecció.
● Sentència condemnatòria definitiva o ferma de la persona agressora, amb validesa per a la

duració completa de la pena de presó imposada a la persona maltractadora i per a la duració de
les mesures accessòries de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima.

● Certificat del Departament de Benestar i Família, o de l’Ajuntament o centre d’acollida indicant la
seva situació fins al termini del pagament de la matrícula.

Es recomana presentar un certificat de l'advocat/da que ha portat l'acusació o dels serveis socials
on s'indiqui el següent: que la persona ha estat o està sent víctima de violència de gènere, la
situació actual i la data de finalització de les mesures de protecció de la víctima.

Les beques del curs actual s’hauran d’acreditar el en el curs següent. Si s'atorga, es
retornarà el 50% de les taxes de matrícula pagades. S'informarà d'aquest tràmit a les
tutories.

Recordeu que no són vàlides les sol·licituds dels documents acreditatius. Si encara no disposeu del
carnet, resolució o document acreditatiu que correspongui, no es podrà aplicar la bonificació o exempció, i
s'haurà de fer constar un tipus de pagament Normal.

● Si posteriorment aporteu la documentació correcta, l'IOC actualitzarà les vostres dades
personals i s'aplicaran les bonificacions o exempcions en les matrícules següents mentre siguin
vigents, però no es retornarà l'import d'aquesta matrícula.

● Si podeu acreditar que no ho vau poder presentar dins el termini per causes alienes a vosaltres
(per exemple, que ja teníeu la sol·licitud cursada però encara no us havien atorgat o lliurat), i la
seva vigència s'inicia abans de finalitzar el termini de pagament podreu demanar la devolució de
l'import pagat de més que correspongui segons el cas. Per fer-ho, ho haureu de comunicar a
través de tutoria un cop iniciat el curs.

3) Per a criteris de prioritat:
̶ El document que justifica aplicar criteris específics de prioritat en l'adjudicació de places,

acreditant determinades dificultats especials per estudiar en la modalitat presencial, que sigui
vigent en el  període de preinscripció i matrícula.

̶ En Com s'adjudiquen les places del web de l'IOC, en Adjudicació de places consulteu el punt 2)
Criteris específics de prioritat per si podeu justificar alguna de les situacions que us impedeixen
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assistir a centres presencials: situació laboral contínua o discontínua, esportistes d'alt nivell o
rendiment, malaltia o discapacitat, privació de llibertat, falta d'oferta del cicle a la comarca o una
situació extraordinària valorada per la Inspecció d'Educació.

4) Alumnes que accedeixen amb la prova d’accés a cicles formatius de grau superior

Les persones que volen accedir a un CFGS amb una prova d’accés a  cicles formatius de GS (dirigida a les
persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxillerat o equivalent a efectes d'accés) i que
realitzin la prova a finals de curs (i no tinguin encara el document acreditatiu d’haver-la superada) han de
seguir el següent procediment per realitzar la preinscripció i matrícula:

1. Formular la preinscripció com a alumne nou en el termini establert.
Per fer-ho han d’aportar el document de sol.licitud d’inscripció a la prova d’accés per al curs
2022-23. Des de Secretaria FP es revisarà la documentació i s’inclourà una Incidència perquè
puguin, en un període posterior, aportar el document de superació de la prova d’accés.

2. Aportar document acreditatiu d’haver superat la prova: fins el 16/6/2022 es pot aportar a Secretaria
FP el document conforme s’ha superat la prova i demanar una nova revisió de la documentació.
Heu de seguir els següents passos:

A. Penjar el document en la pestanya Documents aportats.
B. Fer la sol.licitud de revisió de la nova documentació aportada, des de la pestanya Dades

personals, com es mostra en la imatge:

Annex 3. Atenció de consultes durant el procés de preinscripció i matrícula
Al llarg del procés de preinscripció i matrícula es poden plantejat molts dubtes, i per a la seva consulta cal
distingir de quin tipus de consulta es tracta per dirigir-vos al lloc adequat que us la puguin resoldre:

a) Guia de matrícula i informació web
Abans de consultar els vostres dubtes és imprescindible que prèviament hagueu consultat les diferents
informacions que l'IOC té publicades: aquesta guia de preinscripció i matrícula i el nostre web.

b) Dubtes en l’aula d’Orientació de matrícula

Podeu formular dubtes en el fòrum d’aquesta aula en els casos següents sii després de consultar la
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informació del web de l'IOC encara teniu dubtes sobre el procés de preinscripció i matrícula: heu de
concretar el dubte, perquè si són dubtes generals us remetran a la informació publicada.

c) Sobre incidències tècniques de l'aplicatiu de matrícula

Si durant el procés d'inscripció teniu alguna incidència tècnica que no podeu resoldre amb la
informació que hi ha en la guia de preinscripció i matrícula, podeu enviar un missatge de correu
electrònic a:

fpmatricula@ioc.cat

En el missatge:
1. Assegurar-vos que es tracta d’una incidència que us impedeix la matrícula; si formuleu un dubte

general, us remetrem als altres canals d’informació
2. Cal que us identifiqueu amb el vostre nom, cognoms i DNI.
3. Expliqueu la incidència. Us recomanem que adjunteu una captura de pantalla, per poder obtenir una

resposta més eficient.
No s'atendran consultes d'aquest tipus en cap altra bústia

Annex 4. Instruccions matrícula d’alumnat donat de baixa d’instituts presencials

Segons les Instruccions de 28 de maig de 2020 per a la gestió de preus públics per a la matrícula de CFGS,
en el seu Annex 5 es donen les instruccions Respecte a una baixa en un institut i accés a l’IOC (del
mateix cicle formatiu).

Segons aquestes instruccions, l'alumnat d'un CFGS d'un institut dependent del Departament d’Educació pot
donar-se de baixa d'aquest institut per una causa personal justificada (entre d’altres, l’obtenció de feina
o canvis d’horari o de torn, embaràs, malaltia o hospitalització perllongada, canvi de domicili,...), o per una
causa familiar justificada (entre d’altres, mort, malaltia o hospitalització perllongada d’un familiar fins al
segon grau), per a inscriure’s a l’IOC en un cicle formatiu a distància del segon semestre amb unes
condicions determinades.

En compliment d'aquestes instruccions, el procediment de preinscripció i matrícula a un CFGS a l'IOC
d'aquest alumnat, per al 2n semestre del curs comporta uns tràmits tant per a l'alumnat com per a l'institut
on es dóna de baixa:

a) Procediment per a l'alumne/a

● Ha d'haver tramitat la baixa en el seu institut segons les Instruccions de 28 de maig de 2020, i el
centre ha d'haver emès una Resolució de baixa.

● Durant el període de preinscripció d’FP a l’IOC us heu  de matricular a l'IOC del mateix CFGS
seguint el procediment indicat en aquesta guia de preinscripció i matrícula de l'alumnat nou amb les
particularitats següents:

● Ha de presentar la Resolució de baixa de l'institut en què vau estar  matriculat.

● Si en l'institut s’havia aplicat una reducció o gratuïtat en la  matrícula, també heu de
presentar la documentació per acreditar aquesta reducció o gratuïtat.

● En la secretaria virtual (Secretaria FP, a la pestanya Dades personals) heu d'indicar
un tipus de pagament Gratuït per aquesta matrícula.
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● Si sou menor de 28 anys, haureu de pagar l'assegurança escolar obligatòria
encara que tingueu el pagament gratuït.

● Heu  de comunicar a l'Institut on us heu  donat de baixa que presentareu o ja heu
presentat la sol·licitud de matrícula a l'IOC per al 2n semestre del curs, per tal que
aquest institut contacti amb l'IOC per realitzar la part del procediment que li
correspon (apartat b).

En un moment posterior a la matrícula, es compararà el pagament de la matrícula fet a l'institut d'on s'ha
donat de baixa amb el que hauria de fer a l'IOC, d'acord amb les seves condicions acreditades. Segons el
resultat de la comparació:

● Si l'import de l'IOC és superior, es reclamarà la diferència. En aquest cas, durant el semestre en
curs es contactaria amb l'alumne/a per informar-lo sobre com realitzar aquest pagament.

● Si l'import de l'IOC és inferior, no teniu dret a la devolució de la diferència.

b) Procediment per a l'institut on s'ha donat de baixa
Durant el període de preinscripció,, l'Institut haurà de contactar amb l'IOC a través de la bústia
fpmatricula@ioc.cat, seguint els passos següents:

1. L'institut comunicarà les dades de l'alumne/a donat de baixa al seu institut (nom i cognoms, DNI i
cicle formatiu) adjuntant en PDF la certificació de l’import ingressat per l’alumne/a i la
documentació que justifica el canvi.

2. L'IOC facilitarà un número de compte perquè l'institut transfereixi l'import pagat per l'alumne/a.

3. L'institut adjuntarà en PDF el comprovant de la transferència realitzada a l'IOC.

Annex 5. Aportació documentació digital

Per aportar documentació en format digital en pdf, que tingui signatura digital o codi de verificació segur
(cvs) heu de seguir els següents passos.

Accedir a la pestanya Documents aportats de Secretaria FP
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S’dentifica el tipus de document que es penja; en aquest cas Documentació de tràmits amb certificat digital.

Des de la pestanya Dades personals s’envia un missatge indicant que s’ha penjat el document i demanant
que es revisi.
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Abans d’enviar el missatge us tornarà a demanar que identifiqueu la tipologia de document que heu penjat.

￼
En la imatge es mostra com ho visualitzareu quan haguem validat i compulsat el vostre document.
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Annex 6. Llistat de centres col.laboradors

En la fase de preinscripció haureu de seleccionar l'IOC de Barcelona o un centre de suport d'FP. El
centre seleccionat farà les funcions següents:

● En la preinscripció telemàtica: serà qui revisarà la vostra sol·licitud i documentació, i si tot és
correcte, farà les validacions. En cas que tingueu alguna incidència, quan la tingueu corregida
haureu d'escriure al seu correu electrònic de contacte perquè ho torni a revisar.

● Us caldrà presentar la documentació en paper (original o compulsada).

IOC i centres col.laboradors:

Institut Obert de Catalunya
Avinguda del Paral·lel, 71-73
08004 Barcelona
http://ioc.xtec.cat
Contacte:
fpmatricula@ioc.cat

Institut Montilivi
Avinguda de Montilivi, 125
17003 Girona
www.institutmontilivi.cat
Contacte:
ioc@institutmontilivi.cat

Institut Joan Brudieu
C/ Bisbe Navarri, 27
25700 La Seu d'Urgell
http://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/intranet/
Contacte:
ioc@insjoanbrudieu.cat

Institut de l'Ebre
Avinguda de Cristòfol Colom, 34-42
43500 Tortosa
https://www.iesebre.com/
Contacte:
ioc@iesebre.com

Institut Illa de Rodes
Carretera de les Arenes, 57
17480 Roses
www.iesilladerodes.cat
Contacte:
ioc@iesilladerodes.cat

Institut Escola del Treball
C/ Pi i Margall, 51
25004 Lleida
www.escoladeltreball.cat
Contacte:
c5005442@xtec.cat

Institut Bosc de la Coma
Carrer Toledo, 12
17800 Olot
www.boscdelacoma.cat
Contacte:
capdestudisfp@boscdelacoma.cat

Institut Hug Roger III
Carrer Joaquim Sostres, s/n
25560 Sort
https://agora.xtec.cat/ieshugroger/
Contacte:
c5006291@xtec.cat

Institut Baix Camp
C/ Jacint Barrau, 1
43201 Reus
www.insbaixcamp.org
Contacte:
ioc@insbaixcamp.cat

Institut Terra Alta
Carrer Vilalba, 30
43780 Gandesa
http://www.xtec.cat/iesterraalta/
Contacte:
ioc@institutterraalta.cat
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Institut Lacetània
Avinguda de les Bases de Manresa, 51-59
08242 Manresa
www.lacetania.cat
Contacte:
infoioc@lacetania.cat

Institut Compte Rius
Carrer Marcel·lí Domingo s/n. Campus Sescelades s/n
43007 Tarragona
http://www.comtederius.cat
Contacte:
iescomtederius@xtec.cat
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