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1. Com sol·licitar usuari i contrasenya?

El primer pas, és sol·licitar l'usuari del GESTIB al centre. Per a això s'ha d'enviar un

correu a gestib@cide.es indicant les dades personals del pare i el nom i el curs dels

seus fills.

Els alumnes majors d'edat també poden fer la sol·licitud indicant el nom i el curs en

què es troben matriculats.

Se'ls enviarà un sms amb l'usuari i la contrasenya, la qual haurà de canviar accedint

a l'enllaç http://tiny.cc/a83qkz.

Si sorgeix qualsevol problema han de notificar a la secretaria del centre perquè el

puguin solucionar.

Sempre que es pugui és millor realitzar aquest  tràmit  des d'un ordinador, ja  que

alguns  mòbils  ens  han  donat  problemes,  a  causa  de  restriccions  que  tenen

configurades en aquests aparells.

Un cop accedim per  canviar  la  contrasenya a http://tiny.cc/a83qkz ens trobem la

següent pantalla:
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A la casella  nom del centre hem d’escriure Centro internacional de educación.
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Canvi de contrasenya

Amb la contrasenya provisional, el primer que hem de fer és anar a la pàgina web de la 
Conselleria per a fer el canvi de contrasenya del Gestib:

https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do 

Anirem a Usuari/Contrasenya i introduirem l’usuari i contrasenya provisional proporcionat pel
centre (per SMS) a les caselles corresponents.
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A continuació pitjarem el botó Inicia.

A la part superior esquerra podrem veure el nom del pare/mare. Al centre (cercle verd), el
nostre usuari. A continuació haurem de tornar a introduir la contrasenya proporcionada per
SMS a la casella  Contrasenya actual (fletxa groga). Posteriorment, introduirem una nova
contrasenya a les caselles Nova contrasenya i Repetició nova contrasenya (fletxa blava i
marró).  Podeu  consultar  la  normativa  de  contrasenyes  a  la  part  inferior  de  la  pàgina.
Finalment, pitjarem el botó Acceptar.

En aquest moment, la contrasenya s’ha canviat,  a partir d’ara s’haurà de fer servir la nova
contrasenya.

Ara ha de tancar el navegador i reiniciar el seu ordinador.
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2. Entrada al Gestib.

Per entrar, posam al navegador l’adreça del Gestib:

https://www3.caib.es/xestib/

Ens  demana  l’usuari i  contrasenya  nova  que  hem canviat  abans.  Posam les  dades  i
entrarem a una pantalla on posa  Gestió educativa (si ets de la comunitat educativa d’un
altre centre) i/o Alumnat/Famílies. En qualsevol cas, hem d’anar a Alumnat/Famílies.
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3. Què és el primer que he de configurar?.

Per rebre les notificacions en el meu correu com ara les circulars, amonestacions,

notes, ... hem d'anar a Configuració (botó que surt al menú a dalt a la dreta).

Se'ns obre una pantalla amb totes les opcions de configuració possibles,  des de

l'idioma en què volem els menús fins al color dels menús. És molt important posar

que volem rebre correus electrònics d'avís. I tot seguit introduir el correu electrònic

en el qual volem que arribin els avisos. Pot ser que ja ens surti el correu, en aquest

cas és important  comprovar  que és correcte.  Ens ho demana dues vegades per

veure que l’escrivim correctament.

A el final és important prémer el botó Guarda que es troba a baix a l'esquerra.
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4. Quines opcions m’ofereix el Gestib?.

El menú general d'entrada del GESTIB és el següent:
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5. Menú Inici.

La pantalla d'inici en el Gestib ens mostra tots els avisos i notificacions noves que

ens  han  arribat  en  vermell.  Ens  avisa  si  han  arribat  circulars,  qüestionaris,

amonestacions, ... així com tots els missatges nous i no llegits que tenim a la nostra

safata d'entrada. També ens mostra a la pantalla principal el nom i el curs de cada

un dels fills que tenim matriculats al centre.

Si tenim més d’un fill  podem canviar d’alumne, hem d'anar a Inici (que està en el

menú de la  part  superior  dreta),  ens mostra la pantalla  inicial  on surten els  dos

alumnes i hem de prémer damunt el nom del que no tenim a la pantalla.

També ho podem fer prement damunt el nom de l'alumne a la part superior dreta i

escollint l'altre alumne.
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6. Menú Assistència y Amonestacions.

En aquest  menú se'ns  mostra  per  pantalla  l'assistència  i  les  amonestacions  per

mesos de l'alumne seleccionat, podem comprovar si le faltes estan o no justificades.

També ens mostra per mesos les amonestacions rebudes per l'alumne i  la  seva

causa.

Quan el professor posa d'una amonestació, Gestib ens ho comunica automàticament

mitjançant un correu electrònic al pares (sempre que estigui configurat degudament).
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7. Menú Autoritzacions.

El centre envia autoritzacions per signar com ara una sortida, una excursió, opcions

de pagament, ... Les famílies poden marcar si o no i així el centre sap que les han

rebut els pares i el que responen.

8. Menú Calendari, horari i tasques.

Aquesta opció es divideix en tres submenús: Calendari lectiu, Horari  i  Activitats i

sortides. A l'opció de Calendari lectiu ens surten tots els mesos de l'any amb els dies

de vacances que té agafats el centre de color vermell.

En l'opció Horari podem trobar l'horari del grup de l'alumne amb les assignatures per

hores i les aules en què s'imparteixen les diferents classes.
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I en l'opció tasques trobem la informació referent a activitats complementàries que es

realitzaran en el grup de l'alumne, així com les sortides de centre.

9. Menú Centre.

El menú Centre contempla quatre opcions diferents:

� Documents del centre

Als documents  del  centre hi  trobam  tots  aquells  documents  que  s’han

compartit amb els pares, documentació relativa a normes de funcionament,

normes de convivència, ...tals com El pla de contingència del centre publicat

recentment.
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� Llibres

Aquesta opció ens permet fer una cerca dels llibres per curs que utilitzen els

alumnes en el centre.

� Situació i transport

En aquesta opció ens surt un mapa indicant on es troba el nostre centre i les

línies de ruta dels autocars.
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� Tauler d’anuncis

Tot allò que el centre vulgui notificar de caràcter general es farà mitjançant el

tauler d'anuncis.

10. Menú Circulars.

En aquest menú podem trobar totes les circulars que ens han arribat de l'alumne que

tenim actiu. Es notifiquen les que són noves i també podem veure les que ja s'han

llegit. Podem activar i ocultar les notificacions anteriors.

16



11. Menú Dades de l’alumne.

En referència a les dades de l'alumne hi ha tres submenús:

Dades acadèmiques, on surten totes les notes finals classificades per cursos que

l'alumne ha cursat.

Dades personals, que fan referència al pare que s’ha validat en aquest moment,

juntament amb les dades de l'alumne, les autoritzacions que ha donat a el centre, ...
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Documentació disponible, ens monstra els documents que tenim dels nostres fills.

12. Menú Escolarització.

En aquest menú es poden veure les sol·licituds fetes a escolarització, com seria un

canvi de centre.

13. Menú Missatges.

En aquest  menú  podem enviar  missatges  de  correu  als  tutors  i  professors  dels

nostres fills. En la majoria dels casos sempre és millor enviar el correu a l'adreça de

l'escola perquè és la que els nostres professors utilitzen constantment.

També tenim safata d’entrada de missatges dels que hem rebut del centre.
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14. Menú Notificacions.

Aquest menú ens reflecteix totes les notificacions que hem rebut del  col·legi  per

ordre d'entrada.

15. Menú Calificaciones.

En aquest menú trobem les següents opcions:

� Avaluació: 

En aquest apartat trobareu els butlletins de qualificacions que s'han publicat

per avaluacions, així com els gràfics de les notes obtingudes i la comparativa

per avaluacions i la comparativa amb la resta de la classe. Si hi ha informe de

consell orientador també el podem obtenir en aquesta opció.
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En el cas d’Educació Infantil  si  volem visualitzar l’informe   del trimestre  anirem a

“Avaluació d’aprenentatge” .

� Notes parcials

En aquest apartat es podran veure les notes parcials que va obtenint l'alumne

de cada assignatura, tal com el professor ho va posant al seu quadern de

notes del gestib.
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� Rúbriques d’avaluació

Si els  professors han utilitzat  rúbriques  per  avaluar  als  seus alumnes,  les

tindrem visibles per saber com avaluen les matèries.

� Valoracions

Igual que les rúbriques anteriors, si els professors han posat una valoració de

l’alumne també seran visibles pels pares.
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16. Menú Qüestionaris.

En aquest menú trobem els qüestionaris sol·licitats pel centre. El sistema ens avisa

que tenim un nou qüestionari, també ens informa de com està el qüestionari (acabat,

per lliurar, ...). Un cop activat el podem omplir i enviar.

Podem saber si un qüestionari està pendent d'emplenar quan presenta un color gris,

i quan un qüestionari està emplenat i enviat correctament perquè es posa de color

verd.

Quan omplim els qüestionaris podem validar-los i dir que ens envieu les respostes al

nostre correu electrònic.
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17. Menú Reunions.

En  aquesta  opció  podem saber  si  tenim  reunions  amb  tutors  o  professors  dels

nostres fills. Ens surten ordenats pel grup.

23


