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Dubte concret
Impossibilitat d’accedir a l’aplicatiu de
matrícula IOC perquè detecta sessió iniciada o
que té la condició d’antic alumne/a.
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Solució


S'ha d’anar a la pàgina web de l'IOC i s'ha de seleccionar la
pestanya d'ajuda a l'iniciar sessió amb els requadres de nom i
usuari/a, s’ha introduir el seu DNI o correu i esperar a rebre un
missatge amb la informació sol·licitada (usuari i contrasenya).



Si és antic alumne/a realment, el període de matrícula no és el
mateix per a l’alumnat de nou ingrés.
Si nosaltres com a Centre de Suport de l’IOC de l’Escola del
Treball de Lleida fem de mitjancers i volem donar a una
persona el seu usuari i contrasenya, sempre li haurem de
demanar el DNI. Per obtenir les dades de l’usuari i contrasenya
caldrà demanar-les escrivint a l’e-mail que s’acaba d’esmentar
adjuntant en un arxiu la fotocòpia del DNI de la persona
sol·licitant (o bé no cal si acreditem a l’IOC que nosaltres hem
comprovat el DNI i l’hem pogut identificar correctament en
tant que Centre de suport de l’IOC).



Es pot matricular directament d’un cicle
formatiu LOGSE? Ni que sigui en convocatòria
extraordinària?




Actualment ja no es pot matricular a un cicle formatiu a l’IOC
en LOGSE directament.
La convocatòria extraordinària només és per l'alumnat que ja
estava matriculat a l'IOC en un crèdit concret en el pla d'estudis
del cicle formatiu en LOGSE i no va superar en el seu moment
aquell crèdit actualment ja extingit ni pot cursar el mòdul
equivalent en LOE. Només en el cas que encara no estigui
extingit es podrà cursar excepcionalment (els calendaris
d’extinció són en cada apartat de cada cicle formatiu del web
de l’IOC).
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El resguard del títol universitari també
serveix o cal la fotocòpia compulsada del títol?
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Vull realitzar un canvi de cicle, com ho faig?

Cal marcar la casella «Documentació
acreditativa de crèdits superats» en l'aplicatiu
de matriculació si hi ha possibles
convalidacions?

Si es marca en l'aplicatiu de matriculació un
centre de suport concret, es pot entregar la
documentació en un altre centre de suport?

El resguard del títol on hi consta el pagament dels drets
d’aquest és com si fos el títol oficial i per tant la seva aportació
és igual de vàlida.
Si en la fase de validació tingués el títol definitiu el podrà
aportar llavors.

Cal entrar amb el seu usuari i contrasenya al campus virtual de l'IOC,
anar a la Secretaria Virtual, fer clic a la pestanya de «Tràmits»,
seleccionar el canvi de cicle i clicar a «Enviar».
Aquesta casella només s'ha de marcar si té mòduls o crèdits superats
del mateix cicle que es matricula.








No, haurà de ser únicament i exclusivament al centre
seleccionat.
Cal vigilar perquè en l’aplicatiu de matrícula de l’IOC hi apareix
com a opció predeterminada o per defecte la seu central de
l’IOC de Barcelona.
Si s’opta per enviar la documentació per correu postal certificat
o a través d’un servei de missatgeria cal enviar-ho a la seu
central de l’IOC a Barcelona abans del termini indicat a l’adreça
ordinària (Av. Del Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona).
La selecció d’un centre o altre pel que fa en aquesta casella no
determina que en aquest necessàriament s’hagin de realitzar
els posteriors exàmens.

És pot matricular d'algun mòdul (LOE) crèdit
(LOGSE) d’un semestre encara que estigui
començat?



No, ja que caldrà esperar a què s’obrin els períodes de
matrícula a l’IOC (tenint en compte que n’hi ha per a nous
estudiants i per a antics estudiants).

Hi ha algun mòdul que s’oferti només en un
semestre concret?



No. En principi et pots matricular de tots els mòduls en cada
semestre.
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És possible la matriculació a una sola UF?
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Excepció: uns casos excepcionals d'alguns crèdits o mòduls del
CFGM d'Instal·lacions elèctriques automàtiques.



No es pot matricular d'una UF solament i caldrà fer la
matriculació de tot el mòdul professional, tot i que durant el
semestre es podrà sol·licitar el reconeixement d'acord
amb qualificacions obtingudes en altres
centres (convalidacions).
Caldrà tenir en compte especialment també que sense haver
superat el bloc 2 no es podrà cursar el bloc 1 del mòdul concret
únic a matricular.



Hi ha un mínim de crèdits o mòduls a
matricular o es pot fer en un de sol?

Un cop ja s’està matriculat, quan es podran
demanar les convalidacions en cas d’haver
cursat estudis previs.

Quines són les vies d’accés per a un Mòdul
de grau superior?

No hi ha un mínim de mòduls a matricular, sí que es pot fer
perfectament la matrícula d'un de sol.



Per a la sol·licitud de convalidació de crèdits un cop ja feta la
matriculació s’ha d’esperar als períodes que s'estableixen al
llarg de l'any (mesos de març i octubre, generalment) per a
poder-se formalitzar.
 Caldrà aportar tota la documentació necessària.
 El procediment està detallat a l'espai «Atenció a l'Estudiant»
del Campus virtual de l'IOC i apareix més informació quan
s’acosta el període de sol·licitud.
De fet per poder accedir a un cicle formatiu de grau superior cal
complir un dels requisits següents:





Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau
superior o
Haver superat la prova d’accés a la universitat per a
majors de 25 o 45 anys o
Haver superat el curs de formació específic per a l'accés
als cicles de grau superior o
Tenir un dels títols següents:
o Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o un títol
equivalent
o Títol de tècnic o tècnica superior d’un cicle
formatiu de grau superior
o Títol de tècnic o tècnica especialista (FP2 d'abans)
de qualsevol especialitat o un títol equivalent
o Un títol oficial superior a qualsevol dels anteriors

Més informació: http://ioc.xtec.cat/educacio/fp-requisits-dacces
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Es poden convalidar assignatures que s’han
cursat a la Universitat en estudis de l’IOC?
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Sí. Els terminis per demanar convalidacions s’obren durant el curs i es
permet per una sèrie d’estudis previs realitzats (entre ells els estudis
universitaris: finalitzats o encara que no s’hagin finalitzat que es tinguin
algunes assignatures superades). La convalidació que es podrà fer a
l’IOC és de les assignatures transversals següents:





Formació i orientació laboral.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Relacions en l'àmbit de treball.
Administració i gestió a la petita i mitjana empresa.

La convalidació s'obté si s'han superat un nombre mínim
d'assignatures dels estudis universitaris. Caldrà consultar cada estudi
de l’IOC concret la taula de possibles convalidacions.
Quin organisme o organismes poden
realitzar una compulsa d’un document per a
l’IOC?

Quant es fa i quant de temps tarda a
resoldre’s una sol·licitud de convalidació a
l’IOC?

Existeix un límit de mòduls/crèdits per a
matricular a l’IOC?

Poden compulsar les fotocòpies dels documents les notaries o
l'organisme que rep la fotocòpia d'un document, en aquest cas, la
secretaria de l'IOC. Caldrà portar el document original i la còpia i
l'organisme haurà de fer constar en la compulsa que la fotocòpia del
document reprodueix de forma fidedigna i idèntica l'original.
Pot autenticar la fotocòpia d'un document la IOC acceptarà la compulsa
per part de l'organisme que ha expedit el document original. No
s'accepten fotocòpies compulsades per organismes que no tenen cap
relació amb el document original (a no ser que es tracti d'una notaria
que dóna fe pública).
Per demanar convalidacions s’haurà de fer a través de la Secretaria
d’FP del campus virtual de l’IOC ja com a estudiant, i existeixen dos
terminis: setembre i març.
Donat el volum de les sol·licituds existents normalment el procés pot
durar aproximadament un termini estimat de 60 dies aproximadament.
 Existeix un límit de 22 hores lectives per a la matriculació de
mòduls/crèdits en una primera matrícula.
 Per a les matrícules posteriors el límit és de 30 hores lectives.

Es poden cursar estudis a la vegada a l’IOC i
en un institut presencial (simultaneïtat
d’estudis)?

Sí. És possible la simultaneïtat d’estudis amb l'única condició que no et
pots matricular en un mateix mòdul. Si l'IOC detectés que l’alumne o
alumna està matriculat/da ja al mateix mòdul en un altre institut
anul·laria d'ofici automàticament la matrícula.

Les pràctiques del cicle en què em
matriculo: si treballo com es pot compaginar?
Han de ser a Barcelona o poden ser a altres

Si es treballa Hi ha la possibilitat de fer pràctiques en horari de
matí o de tarda, o en dies alternatius i fins i tot els dissabtes (no
agost, i al juliol es pot estudiar). En general els alumnes són els
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ciutats com Lleida? Si ja tinc experiència
laboral fent les mateixes funcions també les he
de fer?
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que han de buscar l'empresa on volen fer les pràctiques, segons
la seva disponibilitat, proximitat i altres característiques que els
permetin assistir amb regularitat (no té perquè ser a Barcelona).
Per demanar l'exempció de l'FCT si ja s’ha treballat en funcions
anàlogues a les que s’encomanaran a les pràctiques cal tenir
superats un mínim de 4 mòduls, crèdits o blocs.

