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Quins requisits es necessiten per matricular-se?

Tenir 18 anys o més en el moment de la matrícula.
Acreditar el certificat de COMPETIC2 o ACTIC2.

Calendari del trimestre

Del 12 al 19 de desembre: fer la inscripció.
Del 20 de desembre al 5 de gener: pagament de la matrícula.
9 de gener: inici del curs.
Del 9 de gener al 4 de març: període lectiu.
12 de març: publicació de notes.

Matrícula

El procés de matrícula als cursos de COMPETIC3 es fa en dues fases:

1. Es fa una inscripció (del 12 al 19 de desembre)
2. Si els requisits d’accés són vàlids, es fa el pagament (del 20 de 

desembre al 5 de gener)

A. Obteniu usuari i contrasenya.

1. Accediu al següent enllaç: https://ioc.xtec.cat/secretaria/sec/alta?
sec=COM

2. Ompliu les dades que se us demanen.
3. Rebreu al vostre correu electrònic un missatge amb l’usuari i la 

contrasenya.

B. Completeu el vostre expedient

Entreu al campus IOC (http://ioc.xtec.cat) amb l’usuari i la contrasenya que heu 
obtingut. Escolliu l’opció Secretaria COMPETIC.
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A l’esquerra trobareu un menú amb diverses opcions. Heu de fer les següents 
accions:

• Dades personals: heu de completar les dades que se us demanen.
• Documentació: heu de pujar escanejada una còpia del DNI i del certificat

de COMPETIC2, ACTIC2 o altres competències del COMPETIC3.
• Itinerari: marqueu quins cursos de competències voleu matricular. Si no 

podeu marcar algun dels cursos, vol dir que les places disponibles s’han 
esgotat. Les places s’ofereixen per ordre d’inscripció.

Un cop fet tot això, la vostra inscripció quedarà pendent de validació. 

Validació i pagament

La validació la farem entre el 12 i el 20 de desembre. Si durant la validació 
detectem alguna incidència que heu de resoldre, rebreu un correu electrònic de
l’IOC indicant-ho i amb les instruccions per resoldre-la.

Quan tot sigui correcte i hàgim fet la revisió del vostre expedient, veureu que el 
seu estatus és “Validat pendent de pagament”.

El 20 de desembre a partir de les 18 hores, si teniu l’expedient correctament 
validat, podreu fer ja el pagament de la matrícula. El termini serà fins el 5 de 
desembre a les 19.55.

Un cop fet el pagament, el dia d’inici del trimestre, el 9 de gener, heu d’entrar al
campus IOC i trobareu els cursos oberts per tal que pugueu començar ja la
feina.

Compulsa de la documentació

Si aporteu el certificat d’ACTIC2 amb un pdf signat electrònicament, no us cal
fer cap procés de compulsa. Un cop hàgiu fet el pagament veureu que l’estatus
del vostre expedient és «Expedient completat».

Si, per contra, porteu certificats escanejats que estan signats manualment, al
llarg del curs haureu de remetre a la seu central de l’IOC una còpia en paper
compulsada d’aquest document. Podeu trametre-la en paper per correu postal
o  bé podeu portar  el  document  original  a  la  seu central  de l’IOC en horari
d’atenció al públic.

Per a qualsevol dubte: competic@ioc.cat
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