
IES PORT D’ALCÚDIA

FULL D’INSTRUCCIONS MATRÍCULA PEL CURS 2022/2023

Període de matrícula: de les 00,01 del 24 de juny a les 23,59 de l’1 de
juliol de 2022

Llegiu detingudament les següents instruccions. Passes per a completar la
matrícula:

1. Accedir al gestIB i enviar la matrícula.
2. Fer l’ingrés de l’aportació del material escolar.
3. Enviar el formulari de permisos i transport escolar.

1. Accedir al GESTIB i confirmar que acceptau la matrícula del vostre fill. Podeu
accedir-hi de tres maneres:

- Entrant directament a la web de famílies del GestIB.
- Accedint a l’apartat “Matrícula 22-23” que trobareu a la pàgina web del

centre: www.iesportdalcudia.org
- Mitjançant l’enllaç que el GestIB ha enviat automàticament a l’adreça de

correu electrònic que hi teniu indicada.

Tutorial: http://iesportdalcudia.org/arxius/TutorialGestiB.pdf

2. Fer l’ingrés de l’aportació de material escolar indicant el nom de l’alumne/a al
concepte.

Aportació de material escolar curs 2022/2023

(subvencionada parcialment amb el programa de
finançament de material didàctic de la Conselleria
d’Educació)

Alumnes de 1r, 2n, 3r, 4t  ESO i
UEECO

135€-40€
(subvenció):

95€

http://www.iesportdalcudia.org
http://iesportdalcudia.org/arxius/TutorialGestiB.pdf
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FORMES DE PAGAMENT:

El pagament de l’aportació de material escolar es podrà fer mitjançant tres opcions
diferents:

● Procediment recomanat: Per transferència bancària:

IBAN ES11 2100 7613 1613 0043 7736.

Indicar al Concepte: Nom i llinatges de l’alumne/a

● Amb targeta a la secretaria del centre (Visa, Mastercard, Euro 2000, etc...). Aquelles
famílies que vulguin fer el pagament de forma presencial a la secretaria del centre i
amb targeta, en horari de 8’30 hores a les 13’30 hores . No s’acceptarà cap tipus de
pagament en efectiu.

● Per caixer automàtic des del banc (IBAN ES11 2100 7613 1613 0043 7736)

Indicar al Concepte: Nom i llinatges de l’alumne/a

3. La matrícula es considerarà finalitzada amb el rebut del formulari de matrícula i de
l’ingrés de l’aportació de material escolar, així com l'enviament del següent formulari
de permisos i transport escolar

Heu d’enviar el següent formulari:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5RkkYi8PnqzKeNflO5tG0kMdb1tMro
dopJz96n4gLN8y7xg/viewform

4. Pels alumnes que pateixen alguna malaltia crònica s’ha d’aportar un informe mèdic i
sol·licitar ser inclosos al Programa Alerta Escolar Balear. Aquest informe mèdic es pot
enviar al mail secretaria@iesportdalcudia.org o el podeu aportar presencialment a la
secretaria del centre. En cas que l’alumne/a ja estigui inclòs al programa a la seva
escola d’origen, podeu demanar aquest informe a la secretaria de l’escola.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5RkkYi8PnqzKeNflO5tG0kMdb1tMrodopJz96n4gLN8y7xg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5RkkYi8PnqzKeNflO5tG0kMdb1tMrodopJz96n4gLN8y7xg/viewform
mailto:secretaria@iesportdalcudia.org
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5. Compra del Chromebook i/o llicència digital.

TENIU TOTES LES INSTRUCCIONS AL DOCUMENT ADJUNT “COMPRA
CHROMEBOOK”

● Pels alumnes que no disposen encara de Chromebook (CEIP Norai, noves
admissions i d’altres que hagin d’adquirir el Chromebook): Compra Chromebook +
Llicència

● Pels alumnes de nova incorporació que ja tenen Chromebook (CEIP Hort des
Fassers): Compra Llicència

● Els alumnes del centre que ja tenen Chromebook propi no l’han de comprar.

Compra Chromebook: http://iesportdalcudia.org/arxius/COMPRACHROMEBOOK.pdf

6. Les famílies interessades en formar part de l’AMIPA del centre poden consultar la
informació i descarregar el formulari d’inscripció al següent enllaç:

FORMULARI INSCRIPCIÓ AMIPA

El pagament és de 20€ per família i el pagament es pot fer per ingrés o  bé per
transferència bancària al compte de Caixa Colonya:

IBAN ES84 2056 0005 9820 3507 0321

-----------------------------------------------------------------------------------------------

* Per a qualsevol dubte o aclariment sobre la matrícula us podeu dirigir al telèfon
del centre 971 54 72 46 o al correu electrònic secretaria@iesportdalcudia.org

http://iesportdalcudia.org/arxius/COMPRACHROMEBOOK.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiMGD9UmA_ggI6kuH4eKO5aug-3CW4q8ZBTnOjJAiM1ZAXlw/viewform

