INSTRUCCIONS MATRÍCULA IES SANTANYÍ PER AL CURS 2020-2021
NO ÉS POSSIBLE LA MATRÍCULA PRESENCIAL EN PAPER.
A causa de la situació actual, han de matricular-se de forma telemàtica TOTS ELS ALUMNES (excepte l’alumnat nou al centre
que se citarà de manera individualitzada els dies 2 i 3 de juliol)
1. Dies de matrículaonline: del 2 al 23 de juliol però els dies 2 i 3 són reservats per a la matrícula de 1r d’ESO.

OPCIÓ 1: des de GestIB-famílies

Usar les claus d’accés al GestIB. MANUAL

OPCIÓ 2: Usar un codi d’accés
que enviarà l’institut per
email.

Rebran un codi d’accés i unes instruccions al seu correu electrònic. Aquesta opció NO és
vàlida si l’alumne NO disposa de document d’identitat. MANUAL
Si no ha comunicat un email VÀLID a l’Institut, no podrà rebre aquest codi

OPCIÓ 3: Si no disposen
d’usuari i contrasenya de
GestIB ni heu informat del
correu electrònic on rebre el
codi.
CAL fer aquest tràmit abans
de començar la matrícula

1. Han d’enviar un correu electrònic a iessantanyi@educaib.eu amb aquests dos
documents:
i.
ii.

Escaneig o foto d’aquest formulari omplert, datat i signat.
Adjuntar escaneig o foto del DNI/NIE/Passaport del pare /mare / tutor
legal o bé de l’alumne si és major d’edat.

2. Heu de telefonar al 971 64 20 71 (de 9 a 14, de dilluns a divendres).

Si no recorda la contrasenya del GestIB, segueixi les instruccions que trobarà a la web següent:
http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/politica_email_.htm#pagcontrasenya
Recordau que al setembre serà OBLIGATORI tenir accés al Gestib per a totes les famílies.
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2. Les taxes de matrícula (inclou agenda escolar) són les següents: CAL FER 
UN INGRÉS PER ALUMNE:
42.-€ per un alumne
39.-€ pel segon germà matriculat al centre
34.-€ pel tercer germà i successius matriculats al centre
OPCIÓ 1:

A través de transferència bancària al compte ES35 2100 0094 1502 0018 3015 i enviant el justificantcom a
document adjunt en el moment de tramitar la matrícula telemàtica

OPCIÓ 2: Al caixer automàtic fent servir el codi de barres següent i enviant el justificantcom a document adjunt en el
moment de tramitar la matrícula telemàtica

CODI ENTITAT: 0191676
3. Els dies de venda de llibres per part de l’AMIPA són els següents:
1r ESO: 7 de setembre
2n i 3r ESO: 8 de setembre
4t ESO, batxillerat i FPB:9 de setembre
L’horarid’atenció al públic serà de 9,30 a 13h i de 15 a 18h.
Com cada any, serà a l’aula exteriorde l’IES Santanyí i tendran descompte tots els socis de l’AMIPA ( per ser soci de l’AMIPAcal
fer un ingrés de 20€a BANKIA, número de compte següent:ES17 2038 3388 8360 0018 5464 i com a concepte cal incloure el nom
complet de l’alumne i el curs.

