
ACCÉS A LA MATRÍCULA EN LÍNIA A TRAVÉS D'USUARI I CONTRASENYA PER ACCEDIR A WEB FAMÍLIES  

 
Per poder realitzar la matrícula en línia, haureu de disposar d'un usuari i contrasenya de GESTIB. 

 

TERMINI PER EMPLENAR I ENVIAR EL FORMULARI: 

20 AL 23 DE JULIOL 

PASSES A SEGUIR: 

 
Vos recomanam fer el pagament abans de realitzar el tràmit. 

 
Número de compte de CAIXABANK: ES51 2100 6169 5513 0020 2046 

Import de la matrícula: 53,00 € 
De l’import de la matrícula es poden aplicar les reduccions o exempcions següents, adjuntant la 
documentació justificativa corresponent: 

. Família nombrosa general (50%) 

. Família nombrosa especial (100%) 

. Família monoparental general (50%) 

. Família monoparental especial (100%) 

. Discapacitat > o =  33%, (100%) 

. Víctima d’acte terrorista (cònjuge i fills) (100%) 

. Víctima de violència de gènere i els fills que en depenguin (100%) 

. Joves tutelats o extutelats en vies d’emancipació (100%) 

 
Un cop realitzat el pagament i tenir el justificant ja podeu accedir al tràmit. 

1. Entrau a l’aplicació GESTIB amb el nom d’usuari i contrasenya. 



2. En primer lloc seleccionau l’alumne/a que s’ha de matricular. 
 

3. Una vegada dins la web, heu de seleccionar l'opció de menú Matrícula en línia situat a la part 
esquerra de la pantalla: 

 

 

En la pantalla de selecció de les matèries apareix la següent informació: 

– els dies en que es podrà realitzar aquest tràmit. 

– les possibles indicacions o aclariments per part del centre educatiu. 

– les diferents matèries per seleccionar de les que es vol matricular. 

– un camp per escriure observacions. 

– un camp per adjuntar documents (aquí heu d’adjuntar el resguard del pagament, la còpia del 
DNI i de la tarja sanitària) 

 
Una vegada seleccionades les matèries de les que vos voleu matricular, i adjuntar el resguard de 
pagament, per finalitzar el procés heu de pitjar el botó Desa. 


