
Matrícula en línia

L’alumne, a l’hora de poder realitzar aquesta matrícula en línia i seleccionar
les diferents matèries disponibles, tindrà dues opcions:

 Des de la web de famílies.

Si el pare/mare de l’alumne (o el propi alumne en cas de ser major d’edat)
disposa d’un usuari GestIB per a la web de famílies, la matrícula en línia
apareixerà i serà accessible des del menú “Matrícula en línia” com es pot
veure a la imatge.

 Pantalla externa

En cas de no tenir accés a la web de les famílies,  es podrà accedir a la
matrícula  en  línia  de  manera  externa  a  través  de  l’adreça
https://www3.cai  b.es/xestib/tramits/matriculaen línia  

Per poder accedir a aquesta matrícula serà necessari informar del primer
llinatge, document d’identitat i data de naixement de l’alumne en qüestió i
un codi d’accés personal que els facilitarà el centre a través d’un email.



Una vegada dins  la  pantalla  de  matrícula  en  línia,  es  podran veure  les
dades de la matrícula i les diferents matèries que es poden seleccionar, així
com també el  període  durant  el  qual  es  podran  fer  modificacions  a  la
matrícula.

Com veiem a continuació es tracta d’una pantalla senzilla, on l’únic que es
pot fer en el cas que el període es trobi obert, és seleccionar les diferents
matèries que es puguin seleccionar i desar les modificacions.

L’alumne també podrà fer constar les observacions que trobi oportunes
per fer-les arribar al centre.

La documentació necessària s’adjuntarà segons el calendari establert.

Ens  podem  trobar  amb  matèries  ja  preseleccionades  i  d’altres  de
bloquejades  que  no  es  podran  marcar  ni  desmarcar  amb  l’objectiu  de
facilitar la feina a l’alumne i evitar errades.

Per acabar, comentar que els usuaris de famílies que han de realitzar la 
matrícula en línia, disposen de diversos manuals que expliquen tot el 
procés en funció de si s’hi accedeix a través d’un codi d’accés proporcionat 
pel GestIB, o bé, amb compte d’usuari i contrasenya. Aquests manuals es 
poden d’escarregar aquí : http://80.28.7.251/?p=719
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