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MANUAL D’ACCÉS AL GESTIB 

 
Si no disposau d’usuari o aquest està caducat, s’ha de sol·licitar al centre enviant un               
correu electrònic a ceipshortdesfassers@educaib.eu indicant: 

● El vostre nom i llinatges 
● El nom del vostre fill/a i el curs 
● El vostre número de mòbil 
● “Autoritzo al centre educatiu per a l’enviament de missatges SMS automàtics,           

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

Una vegada envieu aquest correu, rebreu un SMS amb el vostre usuari i un enllaç. 

 
El format que té l’usuari del Gestib serà: 

● Si teniu Dni, per exemple l’usuari seria e55333222x 
● Si teniu Nie, per exemple l’usuari seria ex2233666f 
● Si teniu passaport, dependrà de la numeració de cada país, però seria igual amb              

totes les lletres escrites en minúscula i una e davant, com per exemple, si el               
passaport de la persona és ADR548678, l’usuari seria eadr548678 

 
A continuació, heu de clicar a l'enllaç que teniu al SMS, i us enviarà a la següent                 
pàgina: 

 
Heu d’omplir les vostres dades: 

- Tipus de document: Heu de triar entre DNI, NIE o passaport 
- Document: Heu de posar el vostre número de document 
- Primer llinatge: Heu de posar el primer llinatge de la persona a qui correspon el 
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document d’identitat, nie o passaport 
- Correu electrònic: Heu de posar el correu electrònic amb que heu enviat al             

centre amb l’autorització i les vostres dades 
- Data de naixement: Heu de posar la data de naixement de la persona a qui               

correspon el document d’identitat, nie o passaport que heu posat. 
- Codi postal: Per tots aquells que viviu al terme municipal d’Alcúdia és el 07400,              

en cas de no viure a Alcúdia heu de posar el codi postal que correspongui al                
municipi on viviu 

- Telèfon mòbil: Heu de posar el telèfon que correspon a la persona que sol·licita              
la contrasenya 

- Nom del centre: Heu de posar CEIP S’HORT DES FASSERS, us sortirà un             
desplegable i l’heu de seleccionar. 

 
Seguidament heu de pitjar «no som un robot» i «enviar la sol·licitud». 
 
Si les dades que introduïu no es corresponen amb les dades que consten en el centre,                
vos sortirà un missatge que vos informa que vos heu de posar en contacte amb el                
centre. En aquest cas, cridau al centre per contrastar les dades. 
 
Si les dades introduïdes concorden amb les del sistema, se us enviarà un EMAIL com               
el següent: 

 
Heu de clicar a l’enllaç que se us facilita a l'email i rebreu un altre SMS com el següent                   
amb una contrasenya provisional: 
 

 
Aquesta contrasenya està formada per 4 lletres i 2 números, tipus agws06 (sempre en              
minúscules). Escriviu aquesta contrasenya a un full i clicau a l’enllaç que hi ha a l’SMS.                
Accedireu a la pantalla següent: 
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Aquí heu d’introduir el vostre usuari i la contrasenya provisional que se us ha enviat per                
SMS, clicar «inicia» i anar a la següent pàgina: 

 
Aquí haureu d’omplir les següents dades: 

- A «Contrasenya actual» heu de posar la contrasenya que se us ha enviat per              
SMS. 

- A «Nova contrasenya» heu de posar la contrasenya que vosaltres vulgueu, però            
aquesta ha de complir amb els requisits que s’expliquen al final de la pàgina. 
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- A «Repetició nova contrasenya» heu de posar la mateixa contrasenya que al pas             
anterior i clicar «Acceptar». 

 
Si la contrasenya s’ha canviat correctament us sortirà una pàgina de la conselleria             
d’Educació, Recerca i Universitat que posarà que la contrasenya s’ha canviat           
correctament. 
 
Si és així podeu anar a la pàgina del GestIB (https://www3.caib.es/xestib/) i entrar amb              
el vostre usuari i la nova contrasenya. O també seria molt recomanable            
descarregar-se l’app tant des del Play Store d’android com de l’App Store            
d’Iphone.  
 

C/ de l'Eclipsi, s/n - 07400 - Alcúdia  - Illes Balears                                                                  Telèfon i Fax: 971 897375  
ceipshortdesfassers@educaib.eu                                         www.fassers.org  

https://www3.caib.es/xestib/
mailto:ceipshortdesfassers@educacio.caib.es
http://www.fassers.org/

