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Departament d’Ensenyament

Institut Obert de Catalunya

Idiomes

Instruccions per a la preinscripció i matrícula dels nous alumnes
Curs 2016-2017 / 1r  semestre

No contemplem l'atenció telefònica. Us respondrem per correu electrònic en un termini 
màxim de 48 hores sempre i quan no es facin consultes que tenen resposta en aquesta 
mateixa guia o al nostre web a l'apartat d'idiomes. En aquest  segon cas, el termini de 
resposta pot ser de fins a 4 dies lectius.

Si durant aquests dies heu de fer alguna consulta o comunicar alguna incidència, 
escriviu a la bústia

idiomesinfo@ioc.cat
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1. Calendari de preinscripció i matrícula del nou alumnat

Es considera alumnat nou a tot l'alumnat que no està cursant estudis durant el

segon semestre 2015-2016 ( febrer 2016 / maig 2016)

• Preinscripció i test de nivell : del 2 de maig ( 10.00 h) al 10  de maig de 2016 ( 22.00h)

• Matrícula : del 18 de maig ( 10.00h) al 31 de maig ( 22.00h) de 2016

• Pagament : fins al 2 de juny a les 19.55 h.

2. Preinscripció

    2.1 Alumnat que en semestres anteriors a l’actual ha cursat algun mòdul de l’IOC
          Idiomes.

a) Del 2 al 10 de maig heu d’accedir a la  pantalla de preinscr  i  pcions , emplenar el 
formulari corresponent i prémer  el botó  

b) Accediu al  campus    ioc  amb el vostre usuari i contrasenya . Dins la Secretaria
d'idiomes , al marge esquerra de la pantalla, hi trobareu la carpeta  Preinscripció /
Dades de l'alumne/a . Empleneu les dades que calguin.

c) Per defecte, se us assignarà el mòdul immediatament superior al darrer mòdul
aprovat.  (  No  cal  adjuntar  cap  certificat  perquè   el  vostre  expedient  està
enregistrat a la nostra base de dades) . Si hi esteu d’acord, renuncieu a fer la
prova de nivell; en cas contrari, podeu realitzar la prova i intentar accedir a un
mòdul superior. Heu de triar l'opció  corresponent , clicar sobre la carpeta Prova
de nivell i prémer  el botó Realització de la prova de nivell.
En cap cas, es podrà repetir un mòdul ja superat.

d) Els resultats de la prova de nivell els podreu consultar  a partir del dia 18 de
maig   a  les  10.00h  (  inici  del  període  de  matriculació)  accedint  a  la  carpeta
Resultat de la preinscripció   ( dins el campus, marge esquerra de la pantalla);  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.

2.2  Preinscripció del nou alumnat que mai ha cursat un mòdul de l'IOC  Idiomes

Preinscripció :
a) Accediu a pantalla de preinscripcions, empleneu el formulari  i premeu
 
b)  Amb el  nom d’usuari i contrasenya que rebreu via email , accediu  al  
campus ioc   .

c) Dins el campus, accediu a la carpeta Dades de l'alumne/a ( marge esquerra
de la pantalla) , empleneu totes les vostres dades , i trieu si renuncieu a fer la
prova de nivell o no , segons les opcions indicades.
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Si  adjuntareu  un  certificat  durant  el  procés  de  matriculació,  cal  consultar
prèviament  la taula d’exempcions del test de nivell  . ( No s'adjunta cap certificat
durant la preinscripció NI HEU DE TRIAR EL MÒDUL QUE VOLEU CURSAR.
L'IOC  Idiomes,  durant  la  matriculació,  serà  qui  us  assigni  el  mòdul
corresponent). 

           d) Si decidiu fer la prova de nivell, accediu a la carpeta Prova de Nivell (marge
            esquerra de la pantalla) i premeu  el botó Realització de la prova de nivell.

e)  Els resultats de la prova de nivell els podreu consultar  a partir del dia 18
de  maig les 10.00h ( inici del període de matriculació) accedint a la carpeta   

     Resultat de la preinscripció.  ( dins el campus, marge esquerra de la pantalla);  
     al 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.

 3.  Matrícula

      3.1 Alumnat que en semestres anteriors a l’actual ha cursat algun mòdul de l’IOC
            Idiomes

a) Del 18 ( des de les 10.00 h) fins  al 31 de maig ( 22.00h)  haureu de formalitzar la 
matrícula. Si  la vostra situació quant a la reducció o exempció de matrícula no ha 
canviat, simplement haureu d'accedir a la vostra secretaria i activar la casella “He 
revisat les meves dades i sol·licito fer la matrícula”( casella part superior de la 
pantalla)

           Si voleu sol·licitar reducció o exempció de matrícula, consulteu l'  apartat 4.

b)  Rebreu un correu que us comunicarà que la vostra matrícula ha estat validada 
i que ja us podeu descarregar el full de pagament. Només un cop realitzats els 
DOS pagaments : el de  la matrícula i la quota obligatòria per l'ús de l'entorn 
d'aprenentatge  My Oxford English  ( més informació a l’apartat  e de la pàgina 6 
d’aquest document) , la matrícula quedarà formalitzada i el missatge a la part 
inferior de la pantalla serà MATRICULAT/ADA en lloc de Pendent de pagament. 

Important : Des de l’IOC no enviem cap email comunicant que els pagaments
ens han arribat i la matrícula està formalitzada. Un cop fet els pagaments   , si
en el termini de 3 dies laborables no apareix el missatge MATRICULAT/ADA
(part inferior de la pantalla Dades de l'alumne/a) , contacteu-nos si us plau via
idiomesinfo@ioc.cat  .

c) Recordeu que No heu de triar el mòdul que voleu cursar. Serà l'IOC Idiomes qui 
us l'assignarà.

 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/a..
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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3.2 Alumnat que es matricula a l’IOC Idiomes per primera vegada

a) Del 18 ( des de les 10.00 h) fins  al 31 de maig ( 22.00h)  haureu de formalitzar la 
matrícula.
Accediu al   campus ioc amb el vostre usuari i contrasenya.

b) Accediu a la primera pantalla de la vostra secretaria

Empleneu totes les dades personals i trieu el tipus de pagament que us pertoca.
Consulteu apartat Bonificacions i Exempcions

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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A més, a la mateixa pantalla, heu de marcar els documents escanejats que
adjuntareu  a continuació a la pantalla DOCUMENTS APORTATS

c) Accediu a la pantalla DOCUMENTS APORTATS clicant a la pestanya corresponent.

•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 ( primera pantalla  DADES PERSONALS).
•En  aquest  mateix  espai  d'Observacions  de  l'alumne  també  podeu  escriure  les  vostres
observacions perquè l'IOC Idiomes les llegeixi.

Des d’aquesta mateixa pantalla podreu adjuntar, si és el vostre cas, el certificat corresponent
pel qual heu renunciat a fer la prova de nivell i us dóna dret a accedir a un mòdul superior a
l’1A. No heu de triar cap mòdul. L'IOC idiomes, un cop comprovat el vostre certificat, us
assignarà el mòdul que us correspongui segons el certificat adjuntat.
Així mateix,  podreu adjuntar la documentació acreditativa de tenir   dret a la bonificació o
l’exempció del preu de matrícula.  
Consulteu apartat de Bonificacions i Exempcions de   Matrícula
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d) 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 els
pagaments de la matrícula i de l'ús de l'entorn d'aprenentatge My Oxford English
dins del termini indicat.

e) Podeu fer el pagament online or presencialment a l'entitat bancària corresponent.
     Per pagar podeu triar algun d'aquests sistemes:

Mòduls  1A, 1B, 2A, 2B
- amb targeta de crèdit a través de la pròpia aplicació web (24h/7dies a la setmana).
- en qualsevol caixer automàtic Servicaixa  de La Caixa  (24h/7dies a la setmana) .

Mòduls 3A, 3B, 4A, 4B, 5A i 5B
- amb targeta de crèdit a través de la pròpia aplicació web (24h/7dies a la setmana).
- per caixer automàtic de Catalunya Caixa (24h/7dies a la setmana 
- presencialment  en qualsevol oficina de Catalunya Caixa  (hores d'oficina/5 dies a la

setmana) 

MY OXFORD ENGLISH ( Quota obligatòria per l'ús de la plataforma interactiva. L'alumnat amb
matrícula gratuïta NO està exempt de pagament d'aquesta llicència per l'ús dels materials de la
plataforma interactiva.)

El pagament de la quota de 43 euros per l'ús de la plataforma My Oxford English
es pot  fer  online o a qualsevol  caixer  Servicaixa de La Caixa (  NO es pot  fer
presencialment)

Per poder generar el full de pagament, heu d’activar la casella indicada a la 
següent pantalla
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Important : Des de l’IOC no enviem cap email comunicant que els pagaments 
ens han arribat i la matrícula està formalitzada. Un cop els dos pagaments fets 
, si en el termini de 5 dies laborables no apareix el missatge MATRICULAT/ADA
(part inferior de la pantalla Dades de l'alumne/a) , contacteu-nos si us plau via 
idiomesinfo@ioc.cat  .

Us  podreu imprimir-vos el resguard de matrícula des de la Secretaria d'Idiomes > 
Resguard d'alumnes.  quan al vostre Estat de matrícula a Dades personals 
(part inferior de la pantalla) apareixereu com a Matriculat/ada.

4. Preu, bonifi  c  acions i     exempci  o  ns   de l’import de matrícula.

CONSULTEU LA SECCIÓ DE PREUS PÚBLICS DE MATRÍCULA A LA NOSTRA PÀGINA
WEB ioc.gencat.cat

Us recordem que en cap cas hi ha reducció o exempció de pagament de la quota 
obligatòria per l'ús de l'entorn d'aprenentatge  My Oxford English.

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  i tam-
bé s’ha de lliurar en suport paper.

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE E
•El  document  acreditatiu  de  la  bonificació/exempció  de  matrícula  (  en  suport  paper)
expedit pel Departament de Benestar i Família 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 per poder acreditar que s’ha enviat dins els terminis establerts ) o
personalment a la secretaria de l'IOC, però sempre durant els dies de preinscripció i
matrícula ( del 2   al 31 de maig, ambdós dies inclosos) . 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 ( preu aproximat 5 euros per 
full compulsat) , 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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5. INFORMACIÓ ADDICIONAL IMPORTANT

• Si hagués de fer-se el sorteig per a l’assignació de vacants, aquest tindria lloc el
dia 18 de maig de 2016 a les 09 hores, a la seu de l’IOC. L’institut faria difusió del
resultat a partir de les 9.30  hores.

• 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.

• 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 ,
del certificat intermedi d'anglès i del certificat de nivell avançat d'anglès amb la
data d'alguna altra prova presencial d'altres estudis de l'IOC. Per això, aconsellem
consultar el Calendari   d  els estudis a Idiomes, abans de formalitzar la matrícula.

• Per accedir a l'IOC Idiomes és requisit tenir divuit anys complerts a la data d'inici
del que comencin els estudis.

• El curs començarà el  19 de setembre de 2016.  Un cop la vostra matrícula estigui 
totalment formalitzada, trobareu tota la informació referent a l'inici del curs així 
com material que podeu consultar préviament a l'inici del curs a l'aula Informació 
per a l'alumnat d'idiomes accedint al campus ioc.gencat.cat . No s’envia cap email
comunicant l’inici del curs.

• ÉS REQUISIT FER EL DOS PAGAMENTS, TANT EL DE LA MATRÍCULA COM EL DE
LA QUOTA EN CONCEPTE DÚS DE L'ENTORN D'APRENENTATGE    MY OXFORD 
ENGLISH   PERQUÈ LA MATRÍCULA QUEDI FORMALITZADA.

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

• No  s’admetrà  cap pagament fora de termini.  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.

• My Oxford English no es pot fer servir en dispositius mòbils.

• L'IOC  Idiomes  té  consideració  d'escola  oficial  d'idiomes  i,  per  tant,  els  seus
certificats estan reconeguts oficialment.

• El  Departament  d'Ensenyament   considera  que  un  certificat  és  de  formació
permanent sempre i quan es realitzi posteriorment a la data d'expedició del títol
d'accés a la docència i quan aquests cursos no serveixin per l'obtenció d'un títol. 
Consegüentment,  al  igual  que els cursos realitzats a les E.O.I  presencials,  els
mòduls de l'IOC idiomes no computen com a hores de formació per al professorat
depenent del Departament d'Ensenyament atès que la seva finalitat és l'obtenció
dels certifcats de nivell bàsic , intermedi i avançat d'anglès. Per a més informació,
us podeu adreçar a formlle@xtec.cat
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• Accés i concepte d'antic i nou alumne:

1) Un alumne que supera un mòdul i continua estudiant ( es matricula al semestre 
consecutiu) ha de cursar el mòdul immediatament superior. Si no es matricula aquest 
semestre, pot intentar com a nou alumne al semestre que li interessi i via prova de nivell,
avançar mòduls.

2) La prova de nivell només la poden fer els nous alumnes ( Nous alumnes són aquells 
que no estan cursant cap mòdul durant el període matrícula- és a dir, o mai han estudiat 
a l'IOC idiomes o ha estat al menys 1 semestre sense matricular-se).

3)  Si  un alumne decideix no continuar durant un nombre de semestres,  quan torni  a
matricular-se  com  a  nou  pot   no  fer  cap  prova  de  nivell  i  matricular-se  al  mòdul
immediatament superior al darrer aprovat.

 6. RENÚNCIA DE MATRÍCULA

El període de renúncia de matrícula ( per evitar aplicació coeficients per repetició de 
mòdul) comença el primer dia d'inici de curs i finalitza trenta dies naturals a partir 
d'aquesta data.

Quant a la baixa de curs acompanyada amb sol·licitud de devolució de les taxes de 
matrícula, la sol·licitud s'haurà  de lliurar durant la primera setmana del curs com a molt 
tard, amb el benentés que serà  el Departament d'Ensenyament  qui resoldrà 
favorablement o no  la petició en un termini màxim de 6 mesos. 
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