
CP ES CANYAR
Manacor

CIRCULAR  GESTIB  NOTES

Benvolguts pares i mares,

Per  poder  consultar  les  notes  del  vostre  fill  o  filla,  que  es  publicaran
dimecres 8 d'abril, cal que tengueu accés al programa Gestib.
Aquest programa ens permet una comunicació entre l'escola i els pares que
en una situació com l'actual és essencial.

Molts de vosaltres ja ens hi demanàreu accés i vos férem arribar un usuari i
una contrasenya. Aprofitam per recordar-vos que l'usuari sol ésser el vostre
DNI ( número i lletra en minúscula ) amb una “e” davant o, si el que teniu
és un permís de residència, sol ésser el vostre NIE ( número i lletra amb
minúscula ) amb “ex” davant.

Per entrar en el programa Gestib aquesta és l'adreça:   
https://www3.caib.es/xestib/

Quan hi entrau vos demana usuari i contrasenya per acabar d'accedir-hi. Si
després d'introduir el vostre usuari no recordau la contrasenya o no la vàreu
activar en el seu moment,  clicau:  “He oblidat  la clau”,  vos sortirà una
pantalla de “Sol·licitud de reinici de contrasenya” on haureu d'emplenar
diferents dades vostres (NO del vostre/a fill/a): DNI o NIE, primer llinatge,
correu electrònic, data de naixement, codi postal, telèfon mòbil i nom del
centre  (CP  Es  Canyar).  Finalment  clicau  “No  sóc  un  robot”  i  “Envia
sol·licitud” i  rebreu una contrasenya en el  vostre  mòbil  (SMS)  o en  el
correu electrònic (la qual haureu de canviar per una exclusivament vostra).

Els pares i mares que encara no teniu usuari posau-vos en contacte amb el
centre enviant un correu electònic a cpescanyar@educaib.eu on hi figuri:
-  el vostre nom i llinatges (pare i/o mare),
-  telèfon mòbil,
- nom i llinatges del vostre fill/a i curs
- escrit en el mateix correu que digui: Autoritz al CP Es Canyar per crear
un compte d'usuari per poder accedir al Gestib. 

Quan ja vos haguem enviat el vostre usuari les passes a seguir són les que
hem explicat anteriorment.

Salutacions i rebeu molts d'ànims de part nostra. Recordau que quedam a
casa perquè tot acabi el més aviat possible.
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