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Degut a la situació actual, els tràmits d’escolartizació només es podran fer per via telemàtica. El 
nostre centre us acompanyarà en tot moment en el procés i sobretot en el cas de presentar-se 
dificultats.

Per poder iniciar el procés en les dates que ens estableix la conselleria cal poder tenir accés i 
acutalitzat en ple funcionament o bé la CLAU DE LA PLATAFORMA GESTIB o EL SISTEMA 
CLAVE DE L’ADMINISTRACIÓ CENTRAL. 

En aquest primer document d’ajuda us oferim:

● El calendari del procés

● Ajuda tutorial per saber què és i com recuperar clau del gestib.

● Ajuda tutorial per saber què és i com registrar-se a Clave.

Preguem facin un d’aquests dos tràmits aquesta setmana per estar preparats i poder iniciar el procés 
de matrícula. 

TAN AVIAT ESTIGUIN HABILITATS ELS ENLLAÇOS DEL PROCÉS TELEMÀTIC 
D’ESCOLARITZACIÓ US FAREM ARRIBAR LA INFORMACIÓ. 



CALENDARI 



INICI DEL PROCÉS
PROCÉS OBERT: (Cal fer-ho el més aviat possible ja que pot trigar unes setmanes)

Comprovar i assegurar-se tenir accés a GESTIB o CLAVE o donar-se d’alta a 
CLAVE.

PRÒXIMAMENT:  PROCÉS ADMISSIÓ  

                     EI/ EP i ESO       3 de maig a 14 de maig

                     BATXILLERAT   14 de juny a 18 de juny
                    



Tràmit telemàtic
Degut a la situació actual, els tràmits d’escolarització només es podran realitzar 
per via telemàtica. 

Per poder realitzar aquest tràmit la conselleria recomana tenir clau 

                                                      o 



En cas de disposar d’accés GESTIB i no recordar la contrasenya, us adjuntem un 
tutorial per poder recuperar-la fàcilment. 

RECUPERAR CONTRASENYA GESTIB

Recordem que aquesta plataforma d’educació hi poden accedir en cas de ser 
treballador, alumne/a o tutor/a legal d’un alumne/a escolaritzat a la xarxa pública o 
concertada del Govern de les Illes Balears.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=Tpngsa0fCJ8&feature=emb_logo


CL@AVE
Plataforma del Gobierno de España que ens permet identificar-nos davant les administracions públiques amb 
seguretat. Serveix per a qualsevol tràmit telemàtic a l’administració pública.

En cas de voler iniciar el tràmit per sol·licitar la Clave cal tenir:                
●   DNI o NIE
●   Número de telèfon mòbil d’una operadora que doni servei a Espanya.  

(Només es pot asociar un DNI/NIE a un mateix número de mòbil).  
●   Una adreça de correu electrònic

CLICAU AQUÍ DAMUNT PER PODER ACCEDIR AL TUTORIAL CLAVE.

CLICAU AQUÍ PER ACCEDIR AL PORTAL DE REGISTRE DE CLAVE.

Primer cal sol·licitar la CARTA DE INVITACIÓN  (MARCAR EL TRÀMIT “Registrarse en clave” i afegir la informació tal com mostra el tutorial anterior)

Un cop rebuda la carta, seguir amb el REGISTRE. (MARCAR NOVAMENT EL TRÀMIT  “Registrarse en clave” i afegir la informació tal com mostra el 
tutorial anterior)

                                               

https://www.youtube.com/watch?v=rg0RC-G4YS4
https://clave.gob.es/clave_Home/registro.html
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml


Sistema Clave
En cas de dubtes sobre registre:
Suport Informàtic Sistema Clave
Telèfon: 901 200 347 o 91 757 57 77. Per informació en català: 93 442 27 64.

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 19 horas (fins les 15 hores a l’agost).

Serveis disponibles: Informació sobre dubtes o qüestions informàtiques.

Administració Manacor
Codi: 07033

Calle Leon XIII, s/n.

07500 Manacor

Telèfon: 971 55 35 11



MÉS INFORMACIÓ

CC Sant Bonaventura   www.santbonaventura.org 

c/ Sant Antoni, 1 07570 Artà

Tel. 971 83 69 86

direccio@santbonaventura.org

Escolarització  http://www.caib.es/escolaritzacio

Oficina de Escolarización de Manacor

Passeo Antoni Maura, 87   07500 Manacor

Tel.: 971 17 60 46

escolaritzacio.manacor@dgplacen.caib.es 
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