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GESTIB 

 per a famílies 
 

Benvolgudes famílies, 
 
El proper divendres 27 de març està previst el lliurament de les notes de la 2a avaluació.                 
Donada la impossibilitat actual de poder-les entregar físicament en mà, l’única manera que             
se’ns ocorr per a què pogueu consultar els informes d’avaluació dels vostres fills/es és que ho                
faceu mitjançant el Gestib. 
 
Per això heu d’estar donats d’alta al sistema i tenir una clau d’accés actualitzada. Hem revisat                
els fitxers de les famílies i +/- ens consta que al voltant d’un 75% de l’alumnat té almanco el                   
pare o la mare donats d’alta al Gestib amb un compte d’usuari, el problema és que a molts                  
d’aquests se’ls ha caducat la contrasenya perquè fa molt de temps que no l’han utilitzada.               
L’altre 25% no ha fet mai el tràmit per obtenir una compte d’usuari Gestib. 
 
Què cal fer per estar donat d’alta correctament? 
 

1. Si sou usuari habitual del Gestib i hi podeu accedir amb normalitat no cal que faceu res. 
2. Si amb anterioritat heu estat donats d’alta, però la vostra clau ha caducat heu d’accedir               

a la web https://www3.caib.es/xestib/inici i fer un canvi de clau (He oblidat la clau) i               
seguir les instruccions. Rebreu un correu, heu d’anar a l’enllaç adjunt i posteriorment             
rebreu un SMS al vostre mòbil amb una clau provisional que s’ha de canviar abans de                
24h clicant a l’enllaç que tindreu al SMS i així podreu accedir a l’aplicació.  

a. Si rebeu un email avisant-vos que no és possible realitzar el reinici de la              
contrasenya, sol·licitud no gestionable… Heu de seguir el punt 3 d’aquesta           
circular. 

Recordau que el vostre usuari com a pare o mare si no sou funcionaris de cap                
administració de la CAIB té el següent format e+DNI+lletra ex: e11111111c. 

3. Si sou del 25% restant que no heu sol·licitat mai aquest tràmit ho podeu fer durant                
aquesta setmana de la següent manera: 

a. Enviau un correu electrònic a ceipshortdesfassers@educaib.eu 
b. En aquest correu indicau: 

i. El vostre nom i llinatges 
ii. El nom del vostre fill/a i curs. 
iii. El vostre mòbil. 
iv. Autorització al centre educatiu per a l’enviament de missatges SMS          

automàtics, per a la recepció del compte d’usuari i la contrasenya           
d’accés. 

v. Finalment també rebreu un SMS amb el vostre usuari. Seguiu les           
instruccions. 
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Quina adreça té el Gestib? 
 
https://www3.caib.es/xestib/ és l’adreça que heu de clicar, però al web del centre, al menú              
principal, a la pestanya de més a la dreta hi teniu un accés directe. A part, és molt recomanable                   
descarregar-se l’app tant des del Play Store d'android com de l’App Store dels Iphone. 
 
Què puc fer amb aquesta aplicació? 
 

● Consultar les seves dades personals i les dels seus fills, el calendari escolar, l'horari, els 
informes d'avaluació (notes)... 

● Consultar les faltes d'assistència i justificar-les a través de la pròpia aplicació. 
● Rebre valoracions del professorat. 
● Consultar les activitats d'aula (exàmens, tasques...). 
● Consultar i autoritzar sortides escolars. 
● Rebre comunicacions del centre per SMS. 

 
Davant qualsevol dubte o problema només vos podrem atendre a través del correu electrònic              
del centre ceipshortdesfassers@educaib.eu o bé al telèfon mòbil del centre 669 62 22              
56, sempre en horari de 9 a 14h. 
 
Alcúdia, a 20 de març de 2020 
 
 
Atentament,  

  
Ramon Àngel Quetgles Ramis 
Director 
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