
MANUAL D’ACCÉS AL GESTIB SENSE CONTRASENYA.

Primer de tot heu de tenir en compte que tots els pares i mares dels alumnes del centre
teniu usuari del GestiIB, aquest és el vostre DNI / NIE / passaport amb una e (Minúscula)
a davant i les lletres també en minúscules. Per exemple l'usuari d'una persona que té DNI
seria e55333222x, el d'un NIE ex2233666f, i els dels passaports depen de la númeració
de cada país, però seria igual amb totes les lletres escrites en minúsucula i una e davant,
per exemple, si el passaport de la persona és ADR548678, l'usuari seria eadr548678.

Per obtenir la contrasenya heu d'anar a la pàgina https://www3.caib.es/xestib/, que veis a la
següent  imatge,  i  introduïr  el  vostre  usuari.  Seguidament  sense  posar  cap  tipus  de
contrasenya pitjar el botó (he oblidat la clau).

Us apareixerà la següent pàgina:

https://www3.caib.es/xestib/


Tipus de document: heu de triar entre DNI, NIE o passaport

Document: heu de posar el vostre número de document

Primer llinatge: Heu de posar el primer llinatge de la persona a qui correspon el 
document d’identitat

Correu electrònic: Heu de posar el correu electrònic que ens vàreu donar amb la 
matrícula de l’alumna/e a principi de curs.

Data de naixement: heu de posar la data de naixement de la persona a qui correspon el 
document d’identitat que heu posat.

Codi postal: per tots aquells que viviu al terme municipal d’Alcúdia és el 07400,
en cas de no viure a Alcúdia, o haver donat una adreça diferent a la matrícula, heu de 
posar el que correspongui al municipi on viviu.

Telèfon mòbil: Heu de posar el telèfon que correspon a la persona que sol·licita la 
contrasenya.

Nom del centre: heu de posar IES PORT D’ALCÚDIA, us sortirà un desplegable i l’heu de 
seleccionar.

Seguidament pitjar «no som un robot» i «enviar la sol·licitud»

Si totes les dades introduïdes concorden amb les del sistema, se us enviarà un SMS al 
vostre mòbil i heu de seguir les passes que us van donant, que són les següents:

- Llegir atentament l’SMS enviat i clicar a l’enllaç que se us facilita a l'sms.

- Obrir el correu electrònic i clicar l’enllaç que hi ha



- Rebreu un nou SMS i al final de tot hi ha la contrasenya provisional, aquesta 
contrasenya esta formada per 4 lletres i 2 números, tipus agws06 (sempre amb 
minúscules). Escriviu aquesta contrasenya a un full i clicau a l’enllaç que hi ha a l’SMS.

- Seguidament haureu de canviar la contrasenya provisional per una de definitiva a la 
pàgina weib.caib.es que és la següent:

A la banda dreta d’aquesta pàgina es troba el botó «canvi de contrasenya», clicau damunt
i us sortirà la següent pàgina:



Aquí heu de clicar damunt les claus que es mostren encerclades, i anireu a la següent 
pàgina:

Aquí heu d’introduir el vostre usuari i la contrasenya que se us ha enviat per SMS, clicar 
«inicia» i anar a la següent pàgina:



- A «Contrasenya actual» heu de posar la contrasenya que se us ha enviat per SMS.
- A «Nova contrasenya» heu de posar la contrasenya que vosaltres vulgueu, però aquesta
ha de complir amb els requisits que s’expliquen al final de la pàgina.
- A «Repetició nova contrasenya» heu de posar la mateixa contrasenya que al pas anterior
i clicar «Acceptar»

Si la contrasenya s’ha canviat correctament us sortirà una pàgina de la conselleria 
d’Educació, Recerca i Universitat que posarà que la contrasenya s’ha canviat 
correctament.

Si és així podeu anar a la pàgina del GestIB (https://www3.caib.es/xestib/ ) i entrar amb el 
vostre usuari i la nova contrasenya.

En cas de que les dades introduïdes no concordin amb les del sistema, us sortirà la 
següent pantalla:

https://www3.caib.es/xestib/


Si us surt aquesta pantalla enviar un correu electrònic a la següent adreça 
secretaria@iesportdalcudia.org amb les següents dades:

Document d’identitat (DNI / NIE / passaport): 
Primer llinatge: 
Correu electrònic:
Data de naixement:
Codi postal: per tots aquells que viviu al terme municipal d’Alcúdia és el 07400,
en cas de no viure a Alcúdia o haver donat una adreça diferent a la matrícula heu de 
posar la que correspongui al municipi on viviu.
Telèfon mòbil: 

Una vegada se us hagi contestat a aquest correu electrònic, haureu de tornar a començar 
el procediment des de zero.

mailto:secretaria@iesportdalcudia.org

