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Guia de matrícula per a l'alumnat NOU:  Pas 1

PAS 1: Emplenar unes quantes dades inicials

Entreu a  http://ioc.xtec.cat/secretaria/btx/alta/ i  completeu les dades que us demanen. Accepteu es 
condicions si voleu fer la matrícula i cliqueu a ENVIAR.

PAS 2: Completar les dades personals, marcar estudis de procedència i documents a lliurar

Amb l'usuari i la contrasenya obtinguts en el punt anterior, accediu al Campus ioc.xtec.cat i inicieu  
sessió. 

Accediu a la SECRETARIA BATXILLERAT

Cliqueu l'opció Matrícula →Entrada de dades. 

Cliqueu la pestanya DADES PERSONALS i completeu totes les dades que hi faltin. Cliqueu el botó 
PROCESSAR. En aquest moment se us donarà d'alta a l'Aula de tutoria de Batxillerat al Campus i 
podreu contactar amb el vostre tutor i accedir a tota la informació sobre la matrícula i el curs. Si voleu 
fer  els  exàmens  a  l'estranger  heu  d'indicar-ho  a  l'espai  corresponent.  És  responsabilitat  de 
l'estudiant mantenir les dades actualitzades.

PAS 3: Pestanya “Documents aportats”

Cliqueu  la  pestanya  DOCUMENTS APORTATS i  pengeu  escanejada  la  documentació  necessària 
(preferiblement  en  format  PDF):  DNI,  requisits  d'accés  (títol  d'ESO  o  resguard;  títol  de  CFGM o 
resguard; historial acadèmic de batxillerats anteriors signat pel director i el secretari de l'últim centre; 
etc.), documentació acreditativa d'exempció o bonificació en el pagament, si és el cas, etc.

Des de l'IOC, una vegada revisada la documentació aportada, si és correcta, l'alumnat rebrà un correu  
indicant que ja pot fer el pagament i, si és incorrecta el motiu de la deficiència. Aquest procés pot tardar  
uns dies. Es pot consultar amb el tutor la situació de la matrícula a través de l'aula de tutoria del 
Campus IOC.

PAS 4: Escollir la modalitat de batxillerat i introduir les notes i les convalidacions dels estudis  
previs, si és el cas

Cliqueu la pestanya  ITINERARI BATXILLERAT.  Trieu la modalitat  de batxillerat  que voleu fer  i  la 
Llengua estrangera que preferiu (en el cas del batxillerat humanístic o social, trieu també la matèria 
comuna d'opció). Cliqueu al botó CONFIRMAR ITINERARI.

A continuació us apareixerà un llistat de matèries de batxillerat.  Si,  segons la documentació oficial  
aportada, teniu matèries superades, introduïu la nota obtinguda i el curs en què es va superar. Si no 
teniu matèries superades de batxillerat no heu d'omplir cap matèria.

http://ioc.xtec.cat/secretaria/btx/alta
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Cliqueu el botó CONFIRMAR MATÈRIES.

Us apareixerà el vostre itinerari pendent de revisió per part de la tutoria. 

Per a la inscripció de les matèries que voleu cursar 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 de cursar el bloc 1 en primer lloc.
3. No  podreu  marcar  més  de  6  blocs  (podeu  afegir-hi  l'Estada  a  l'empresa ja  que  no 

comptabilitza en aquest còmput).
4. L'Estada a l'empresa només l'heu de marcar si podeu acreditar més de 200h de treball amb la 

vida laboral.
5. No es pot cursar el mateix idioma a Primera i Segona llengua estrangera.
6. Quan hàgiu marcat les matèries o blocs que vulgueu fer, cliqueu  el botó Confirmar matèries. 

Els  leds  vermells  canviaran  a  color  groc,  això  indica  que  són  les  matèries  escollides  per 
estudiar durant el semestre.

Molt important:  en cas que finalitzeu el batxillerat en aquest semestre,  heu d'indicar-ho a l'espai 
corresponent.

Al cap d'uns dies rebreu un correu indicant si la matrícula és correcta. Llavors,  podreu generar el full  
de pagament. Per dubtes adreceu-vos al tutor.

PAS 5: Generar el full de pagament

Cliqueu  la  pestanya  Pagament,  sortirà  una  pantalla  on  veureu  les  vostres  dades  personals,  les 
matèries en què us 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 €)

Quan cliqueu el botó  Generar full de pagament, es crearà un fitxer PDF i s'activarà la possibilitat 
d'imprimir  el  full  de  pagament  i  pagar-lo  en  una  oficina  del  BBVA o  de  fer  el  pagament  on-line 
mitjançant l'aplicatiu del banc. Sempre, és clar, en el termini establert.

És possible que hàgiu de respondre un parell de preguntes sobre la matrícula en una petita enquesta.  
Si és el cas, feu-ho abans d'efectuar el pagament.

PAS 6 

Heu d'aportar la documentació en paper a la seu central de l'IOC o al centre de suport triat abans del 
19  de  setembre  de  2017.  En  cas  contrari,  la  vostra  matrícula  podrà  ser  anul·lada.  En  cas  de 
certificacions o historials necessitarem els originals. En tots els altres casos, original i fotocòpia per 
compulsar.
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