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Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5785 – 29.12.2010

DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ
RESOLUCIÓ
EDU/4097/2010, de 21 de desembre, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula en el nivell bàsic d’anglès dels ensenyaments d’idiomes a l’Institut
Obert de Catalunya per al curs 2010-2011.
L’Institut Obert de Catalunya ofereix, en la modalitat a distància, el nivell bàsic
d’anglès dels ensenyaments d’idiomes, per la qual cosa cal regular els processos
d’admissió de l’alumnat aplicables per al curs 2010-2011.
Mitjançant l’Ordre EDU/249/2006, de 16 de maig, es va aprovar la tramitació
telemàtica del procediment de preinscripció en la modalitat de formació professional
a distància aplicable al centre aleshores denominat l’Institut Català d’Ensenyament
Secundari a Distància (DOGC núm. 4640, de 24.5.2006), i actualment Institut
Obert de Catalunya.
Atesa la necessitat d’establir el procediment de preinscripció i matrícula,
RESOLC:
Article 1
Àmbit d’aplicació
Aquesta Resolució és aplicable a l’admissió de l’alumnat en el nivell bàsic d’anglès dels ensenyaments d’idiomes de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) per al
curs 2010-2011.
Article 2
Informació
L’IOC ha d’informar sobre l’oferta del nivell bàsic d’anglès dels ensenyaments
d’idiomes, i, pel que fa al preu públic, del seu import, de les bonificacions i de les
exempcions.
Així mateix, ha d’informar de les actuacions que afectin les persones interessades
relatives al procediment d’admissió aplicable a aquesta oferta formativa.
Les informacions esmentades es faran públiques a la web http://ioc.gencat.cat i
altres mitjans de difusió que el Departament d’Educació pugui determinar.
Article 3
Requisits
Per accedir al nivell bàsic d’anglès a l’IOC cal tenir complerts els 18 anys durant
l’any natural en què s’iniciïn aquests estudis.
Article 4
Oferta del nivell bàsic d’anglès
1. El nivell bàsic d’anglès dels ensenyaments d’idiomes s’organitza en quatre
mòduls: 1A, 1B, 2A i 2B, amb una durada de setanta hores cadascun.
2. Per accedir al mòdul al mòdul 1A no cal acreditar cap nivell previ de coneixements tot i haver d’inscriure’s al test de nivell.
3. Per accedir a qualsevol dels tres altres mòduls: 1B, 2A i 2B, cal haver superat
el mòdul immediatament anterior o haver acreditat el corresponent nivell mitjançant
el test de nivell.
4. Durant el primer semestre de 2011 l’IOC Idiomes oferirà els mòduls 1A i 1B.
Article 5
Inscripció al test de nivell:
1. Les persones interessades quedaran inscrites per fer el test de nivell com a
part del procés de preinscripció telemàtica a través de la pàgina d’Internet de l’IOC
http://ioc.gencat.cat.
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2. El test de nivell es durà a terme pels mitjans telemàtics que indiqui l’IOC en
el moment de fer efectiva la preinscripció.
3. L’IOC farà públic el resultat del test de nivell, a partir del dia que prèviament
anunciï.
Article 6
Període de preinscripció en el mòdul 1A i el mòdul 1B:
La preinscripció en el mòdul 1A i en el mòdul 1B s’haurà de fer efectiva entre
l’11 i el 16 de febrer de 2011.
Article 7
Preinscripció i matrícula per al primer semestre de 2011 en els mòduls 1A i 1B:
1. La preinscripció comporta la matrícula, llevat del cas que el nombre de sollicituds sigui superior al de places disponibles.
2. Les preinscripcions es numeren correlativament. El número de la preinscripció
és vàlid per al sorteig d’adjudicació de places, quan s’escaigui.
3. Si el nombre de sol·licituds és superior al de places disponibles l’admissió es
resoldrà mitjançant un sorteig públic que tindrà lloc el 17 de febrer de 2011, a les 11.00
hores, a la seu de l’IOC (av. Paral·lel, 71-73, de Barcelona). L’institut en farà difusió
a partir de les 12.00 hores, d’acord amb el procediment establert a l’annex.
Article 8
Període de matrícula en el mòdul 1A i el mòdul 1B:
La matrícula en el mòdul 1A i en el mòdul 1B s’haurà de fer efectiva durant el
període comprès entre el 18 i el 23 de febrer de 2011.
Article 9
Presentació de sol·licituds i terminis per a la matrícula en el mòdul 1A i el mòdul
1B:
1. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud de matrícula a distància
adreçada a l’IOC a través dels mitjans que aquest determini.
2. El model de sol·licitud de matrícula està disponible a l’adreça http://ioc.gencat.
cat.
3. Les sol·licituds es presenten telemàticament pel portal a través de la pàgina
d’Internet de l’IOC http://ioc.gencat.cat. Es poden presentar tots els dies naturals.
4. La documentació acadèmica prevista i, quan escaigui, la documentació que
acredita l’ingrés del preu públic o de la documentació justificativa de la bonificació
o de l’exempció del preu públic, s’han d’haver presentat abans de l’hora de tancament
de la secretaria del darrer dia del termini d’inscripció i matrícula.
Aquesta documentació es pot presentar a la seu de l’IOC, av. Paral·lel, 71-73,
08004 Barcelona, de dilluns a divendres (informació d’horaris de secretaria a
l’adreça http://ioc.gencat.cat) o per correu postal.
Article 10
Procediment de matriculació:
1. La presentació de les sol·licituds de matrícula comporta l’admissió, sempre
que, dins del termini de matrícula, s’hagi aportat la documentació acreditativa
de l’ingrés del preu públic o de la documentació justificativa de la bonificació o
l’exempció.
La manca d’aportació de la documentació requerida comporta el desistiment de
la sol·licitud de matrícula presentada.
2. La matrícula la farà efectiva d’ofici l’IOC un cop finalitzi el termini de matrícula.
Article 11
Relació de persones matriculades, no admeses i excloses:
L’IOC publica a la web http://ioc.gencat.cat:
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a) La relació de les persones matriculades, les no admeses i les excloses.
b) El termini de reclamacions.
c) La relació definitiva, amb distinció de les persones matriculades, les no admeses, i les persones excloses.
Article 12
Recursos i reclamacions
Contra la relació d’alumnat admès no admès i l’exclòs i altres decisions del
centre sobre l’admissió de l’alumnat es pot reclamar, en el termini de 3 dies hàbils,
davant el director o la directora de l’IOC, el qual haurà de donar-ne la resposta el
primer dia hàbil següent. Contra les decisions relatives a aquestes reclamacions es
pot interposar recurs d’alçada davant la directora general d’Atenció a la Comunitat
Educativa.
Article 13
Preinscripció i inscripció telemàtica
A les preinscripcions i inscripcions telemàtiques se’ls aplica l’Ordre EDU/249/2006,
de 16 de maig, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica del procediment de preinscripció en la modalitat de formació professional a distància aplicable a l’Institut
Català d’Ensenyament Secundari a Distància (DOGC núm. 4640, de 24.5.2006).
Les sol·licituds presentades per mitjans telemàtics tenen plens efectes jurídics i es
consideren presentades davant l’Administració en el moment en que s’enregistri
en el registre telemàtic de l’adreça http:/ioc.gencat.cat. L’alumnat pot imprimir el
resguard que acredita la presentació de la sol·licitud.
Article 14
Conidencialitat
L’IOC ha de difondre les dades personals de manera que es garanteixi la confidencialitat de les mateixes.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Educació en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, segons el que
disposa l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 21 de desembre de 2010
ISABEL DARDER
Directora general d’Atenció a la Comunitat Educativa
ANNEX
Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds
D’una bossa amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives, i es
reintrodueix la bola després de cada extracció. El nombre de xifres a extreure serà,
com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.
Així s’obtenen les xifres primera, segona, fins a la xifra que calgui extreure, d’un
nombre entre el 000 000 000 i el 999 999 999. Aquest nombre es divideix pel nombre
total de sol·licituds i s’obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig
el nombre següent al residu de la divisió.
(10.354.167)
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