
 
 

 

INSTRUCCIONS PER A LA MATRÍCULA A CICLES FORMATIUS 
MODALITAT VIRTUAL 

 
 

ESCRIVIU EL FULL DE MATRÍCULA AMB LLETRES MAJÚSCULES EN BOLÍGRAF NEGRE (la tinta negra és 
imprescindible per als alumnes de Menorca, Eivissa i Formentera). 
 
MOLT IMPORTANT: 

1. Només us podeu matricular si a les llistes definitives posa “RESERVAT” o “MÒDULS 
RESERVATS” (en aquest darrer cas, us podeu matricular només en aquests mòduls). En cap 
cas us podeu matricular si sortiu com “NO RESERVAT” ni us podeu matricular en els “MÒDULS 
NO RESERVATS”, tret que us hàgim ofert la plaça telefònicament. 

2. Poseu molt esment a l’hora de matricular-vos en els mòduls que tenen requisits previs, 
assenyalats amb asterisc al full de matrícula. Assegureu-vos que compliu els requisits. 

 
DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR PER MATRICULAR-SE: 
 

- El full de matrícula correctament emplenat (deixi en blanc l’apartat Núm. d’expedient). 
 

- Resguard de l’ingrés de 10,00€ per cada mòdul en què us matriculeu , de 5,00€ per cada 
mòdul del que sol·liciteu la convalidació i de 1,12€en concepte d’assegurança escolar (aquells 
alumnes que compleixen 28 anys o més l’any en curs no l’han de pagar) en el compte corrent 
de CaixaBank núm. 

Codi IBAN: ES10 2100 7356 3213 0074 3051 
Codi BIC: CAIXESBBXXX 

NOTA IMPORTANT: qui es matriculi en els mòduls: 
- Grau mitjà: Tractament Informàtic de la Informació 
- Graus superiors: Ofimàtica i Procés de la Informació 

haurà d’abonar A MÉS la quantitat de 6,05€ en concepte de llicència anual del programa de 
mecanografia, que es descarregarà al seu ordinador personal per fer pràctiques de 
mecanografia. 
 
Concepte: “Matrícula X mòduls grau mitjà” o 

“Matrícula X mòduls grau superior” 
(en lloc de la X heu de posar el nombre de mòduls en què us matriculeu: 1, 2, 
3, 4, 5, etc.). 

Per compte de: nom de l’alumne (no de la persona que fa l’ingrés, si és diferent). 
 
US PREGUEM QUE POSEU MOLT ESMENT EN CALCULAR LA XIFRA QUE HEU D’ABONAR PERQUÈ, 
EN CAS D’ERRADA, NO PODREM TORNAR-VOS ELS DOBLERS. 

 
 
 
Les persones amb plaça reservada hauran de presentar tota la documentació de la matrícula a la 
secretaria de l’IES Ses Estacions via email a iessesestacions@educaib.eu:  

 Imprès emplenat. 
 Justificant bancari del pagament (veure el full d’instruccions). 
 DNI o NIE (els que no el van lliurar per les 2 cares durant el procés de sol·licitud de places). 

 
SOL·LICITUDS DE CONVALIDACIÓ DE MÒDULS: 
Presenti tota la documentació en la secretaria de l’IES Ses Estacions, en la Delegació Territorial 
d’Educació de Menorca o Eivissa, o l’IES Marc Ferrer de Formentera.  



 
 

 

INICI  DEL CURS MODALIDAD VIRTUAL – 
INFORMACIONS I RECOMANACIONS 

INFORMACIONS GENERALS: 

1. Les persones matriculades en algun mòdul podran accedir a la plataforma virtual a partir de dia 10 
d’octubre. L'alumnat haurà de complimentar el document de signatura obligatòria que trobarà al mòdul 
de Tutoria en el termini d'una setmana des del primer ingrés a la plataforma. 

2. És la Conselleria d’Educació, no l’IES Ses Estacions, qui gestiona aquesta plataforma i recomana, per 
qüestions informàtiques, la utilització del navegador Mozilla Firefox i no es fa responsable dels 
problemes informàtics derivats de proveïdors d’Internet, wifi, navegadors, ordinadors personals o 
programari extern.  

3. És obligatori disposar d'un equip informàtic amb connexió a Internet de banda ampla, que permeti 
l'execució de les darreres versions dels navegadors web més populars. Tot i que la utilització de 
tauletes, mòbils i altres dispositius poden ser molt útils (seguiment del curs a qualsevol lloc o connexió 
amb càmera, quan sigui necessari) s'ha de preveure que poden ser insuficients per al seguiment dels 
mòduls. Per altra banda, els estudis de la branca d'administració i el seu enfocament laboral, 
requereixen fer feina amb ordinador de taula i l'ús d'eines ofimàtiques (processador de textos, full de 
càlcul, presentacions, PDF o d'altres que especifiqui el professorat). 

4. També s’ha de disposar de webcam, altaveus i micròfon. 
5. Adreça d’accés a la plataforma virtual: http://fpadistancia.caib.es. 
6. Aquelles persones que es matriculin fora de termini no podran accedir a la plataforma fins a 2 dies 

després de formalitzar la matrícula. L'alumnat haurà de complimentar el document de signatura 
obligatòria que trobarà al mòdul de Tutoria en el termini d'un setmana des del primer ingrés a la 
plataforma. 

7. Convalidació de mòduls. Tota la informació i instruccions es troben a la web de l’IES Ses Estacions 
(OFERTA EDUCATIVA > FP INFORMACIÓ GENERAL > Convalidacions de mòduls). 

FUNCIONAMENT DE LES CLAUS D’ACCÉS (COMPTES D’USUARI CAIB): 

1. Les claus per entrar a la plataforma són comptes generats per la Comunitat Autònoma i es componen 
de nom d’usuari i contrasenya. 

2. El nom d’usuari és únic per a cada alumne i vàlid indefinidament. Només es pot tenir un sol nom 
d’usuari. 

3. Tot l’alumnat matriculat rebrà un correu electrònic amb les claus d’accés. 
1. L’alumnat nou en el sistema rebrà tant el nom d’usuari com la contrasenya, que haurà de 

canviar i li durarà un any. 
2. L’alumnat que ja disposa de nom d’usuari rebrà un correu amb un recordatori d’aquest nom. 

Per obtenir una contrasenya nova ha de llegir el punt 5. 
4. Un alumne matriculat en 2 cicles a distància en instituts diferents, ha d'emprar els darrers codis que li 

hagin enviat. No ha d'emprar codis diferents per a cada centre.  
5. Per canviar la contrasenya o si l’ha oblidada: 

1. L’alumnat major d’edat (codi d’usuari e+DNI o u######): es fa a través de la 
webhttps://www3.caib.es/xestib/, clicant directament el botó blau corresponent. 

2. L’alumnat menor d’edat (codi d’usuari z+5/6 números): ha de demanar-la enviant un correu 
electrònic a l’adreça iessesestacions@educaib.eu indicant el nom complet i el cicle en què està 
matriculat. 

6. En cas d’un altre problema d’accés a la plataforma, l’alumne/a ha de llegir la secció “Problemes d'accés” 
que trobarà a la webhttps://www3.caib.es/xestib/.  

7. Si el problema persisteix, s’ha d’enviar un correu a l’adreça iessesestacions@educaib.eu indicant: nom 
complet; DNI o NIE; cicle en què està matriculat i explicant amb claredat el problema, a ser possible 
amb captures de pantalla on es puguin llegir els missatges d’error rebuts.  

8. La informació completa sobre aquests temes es troba a la web de l’IES Ses Estacions (OFERTA 
EDUCATIVA>MODALITAT VIRTUAL>Informació matrícula>Instruccions per entrar a la plataforma virtual). 

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

