
 

ACCEDIR A GESTIB 
h#ps://www3.caib.es/xes1b/ 
O bé: cercar “ges1b” a google i clicar damunt la primera entrada. 

 

INTRODUIR USUARI I CONTRASENYA 
Si no disposau d’aquesta informació posau-vos en contacte amb el centre. 

 

CLICAR DAMUNT ALUMNAT/FAMÍLIES 

 

Informació, consultes, incidències TIC 
Correu electrònic: coordinacio_1c@escolasonjuny.cat 

Whatsapp:  623009012 
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PANTALLA D’INICI DE GESTIB 
Aquí trobareu els accessos recents i els avisos nous.  
A “Informació de persones” trobau tots els alumnes que estan al vostre càrrec, assegurau-vos de 
seleccionar l’alumne sobre el qual voleu fer les ges1ons.  
A la columna de l’esquerra hi ha totes les opcions que ens ofereix ges1b. Les que estan encerclades 
en vermell són les que farem servir més sovint i les que detallarem a con1nuació. 

ASSISTÈNCIA I AMONESTACIONS 
Habitualment, farem servir aquesta opció per jus1ficar les faltes d’assistència. Per això, clicarem 
damunt “Visualitza i jus1fica” i, a con1nuació, damunt el mes en el qual es troben les faltes que 
volem jus1ficar.  
Aquí marcam les faltes que volem jus1ficar i clicam damunt “Sol·licita jus1ficació”, si és que es 
poden jus1ficar, o damunt “no es podeu jus1ficar” si són faltes injus1ficables.  

 

CIRCULARS 
Aquí trobareu les circulars que enviam des de l’escola durant el curs. Per veure també les circulars 
an1gues podeu clicar damunt “Mostra també les circulars visualitzades anteriorment”. 



MISSATGES 
Des d’aquí podreu llegir els missatges rebuts, així com també enviar un missatge al tutor o la tutora 
de l’alumne/a, ja sigui per fer una consulta o per demanar una tutoria. 

QUALIFICACIONS 
A l’apartat de qualificacions, a l’apartat d’”Avaluació”, trobareu tota la informació acadèmica de 
l’alumne/a. 

PER ACCEDIR DES DE L’APLICACIÓ GESTIB AL MÒBIL O A LA TAULETA 
L’aplicació es descarrega mitjançant el mateix procediment que totes les altres aplicacions que feis 
servir al mòbil o a la tauleta.  
Quan accediu al vostre compte de ges1b, l’única diferència que trobareu respecte de la web és que 
la columna d’opcions es desplegarà quan cliqueu damunt les línies situades a la part de dalt, a 
l’esquerra.


