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INDEX
- Iniciar sessió
- Menús 
- Web ajuda

ENLLAÇ A WEB AJUDA

http://80.28.7.251/wikigestib/index.php/NOVA_WEB_PER_A_FAMILIES


INICIAR SESSIÓ: usuari i contrasenya

- Donar-se d’alta:
demanar a secretaria 
pare/mare/tutor
usuari i contrasenya.

- He oblidat usuari o la 
contrasenya: 

seguir el procés i recordar les 
dades de qui es va donar d’alta



INICIAR SESSIÓ: usuari i contrasenya
■ Com puc accedir a la web per famílies?

És necessari tenir un usuari i una contrasenya. En cas de no haver tengut mai un usuari, la 

persona interessada s'ha de posar en contacte amb el personal del centre on tengui els 

seus fills o alumnes tutoritzats escolaritzats.

■ Tenc usuari, però no el recordo.

Pot ajudar a recordar l'usuari emprar el següent format:

e+DNI amb la lletra, per exemple e41414141a. Fixar-se en que les dues lletres han d'estar escrites en minúscula.

x+DNI SENSE la lletra, per exemple x41414141. Fixar-se en que la lletra x ha d'estar escrita en minúscula.



INICIAR SESSIÓ: usuari i contrasenya
■ He oblidat la contrasenya.

Manual procés obtenció contrasenya

Es pot obtenir una nova contrasenya accedint a la URL d'accés a la web de les 

famílies. (https://www3.caib.es/xestib/).

Apareixerà la següent imatge, i s'ha de pitjar el botó He oblidat la clau, que 

donarà pas a una pantalla on se soliciten diverses dades personals, totes 

relatives a l'usuari que necessita la nova contrasenya. (Dels fills escolaritzats 

només se demana el centre).

http://80.28.7.251/wikigestib/images/d/d6/Tutorial-per-pares_canvi-contrasenya.pdf
https://www3.caib.es/xestib/


INICIAR SESSIÓ: usuari i contrasenya

- He oblidat la contrasenya: 
seguir el procés 
recordar les dades de qui es va 
donar d’alta



MENUS

Pantalla inicial

-zona superior: persones 
escolaritzades
-zona central AVISOS
-zona lateral esquerra MENUS



MENUS
FALTES I AMONESTACIONS

- calendari assistència
- visualitza i justifica 

seguiment i justificació de faltes

AUTORITZACIONS
anunci de sortides i autoritzacions

CALENDARI, HORARI i TASQUES
horari grup i tasques planificades

CENTRE
- Llibres de text

CIRCULARS
circulars enviades, noves i ja llegides



MENUS
DADES DE L’ALUMNE

- expedient acadèmic
- dades personals 
- documentació 

MISSATGES 
- correu electrònic

QUALIFICACIONS
- avaluació - NOTES
- notes parcials
- rúbriques

QÜESTIONARIS



Explicacions detallades visitar la 
ENLLAÇ A WEB AJUDA

http://80.28.7.251/wikigestib/index.php/NOVA_WEB_PER_A_FAMILIES


MOLTES GRÀCIES
Estem a la vostra disposició

cita prèvia: secretaria 
971 881710 / 971 881711


