
 
 

 

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. Tot 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 web 
https://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 web https://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). 
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