Instruccions pantalla GestIb “Annex 6 i 8”
Enguany s’ha treballat juntament amb el GestIb per fer possible que la tramitació
de la memòria de pràctiques formatives i el resum de la memòria econòmica es
puguin tramitar a través d’aquest. De moment encara s’haurà d’enviar per la via
tradicional la justificació de quilòmetres, de telèfon, de manutenció i
d’aparcament. Trobareu un model per imprimir i fer-lo arribar a la Direcció
General de Formació Professional i Formació del Professorat a la web fp.caib.es >
Pràctiques formatives en centres de treball > Gestions i tràmits. Per poder
realitzar el pagament de les despeses és necessari haver emplenat el qüestionari i
que hagi arribat la justificació amb registre d’entrada d’abans de dia 30 de
setembre. La documentació que arribi registrada amb posterioritat es guardarà
per al pagament del curs següent.
A continuació trobareu dues captures de pantalla de com és aquesta nova
funcionalitat del GestIb. Per accedir-hi, quan hagueu entrat dins el GestIb, heu
d’anar a “Personal > Qüestionaris”.
En el cas que tutoritzeu dos grups d’FCT de cicles distints, heu de contestar un
qüestionari per a cada cicle. Us sortiran dos qüestionaris per contestar.
Una vegada a dins, feis clic sobre el botó “Edita” que es troba abaix del tot i
veureu com apareixen una sèrie de botons:
-

Cancel·la: Surt del mode edició sense guardar els darrers canvis fets.

-

Buida: Esborra totes les respostes del qüestionari i aquest queda en blanc.

-

Desa: Desa els canvis per continuar editant-los més tard.

-

Finalitza: Desa els canvis i tramita el qüestionari. Aquesta opció no permet
tornar a editar el qüestionari més endavant. Una vegada finalitzat no es
pot reobrir. Si això ocorre haureu d’esperar a la següent convocatòria per
afegir les dades que us hageu oblidat. Els tràmits no finalitzats es
descartaran quan es tanqui el qüestionari dia 30 de setembre.

Aquesta pantalla està dividida en dos apartats clarament diferenciats:
1- Annex 6: L’heu de fer tots els professors de pràctiques formatives.
2- Annex 8: Només l’han de fer els professors amb despeses per
desplaçaments.
L’annex 6 l’heu d’emplenar tots els tutors de pràctiques formatives i l’annex 8
només en el cas que tingueu despeses pels desplaçaments realitzats. En aquest
cas haureu de fer arribar la documentació justificativa a la DGFPFP.

1- Annex 6

Consta d’una sèrie de preguntes obligatòries marcades amb un asterisc (“*”) i
dos camps de text lliure per poder fer observacions i propostes de millora.
* Nre. d’empreses: A quantes empreses heu dut alumnes.
* Nre. total d'alumnes que han fet pràctiques: Quants alumnes heu tingut a
empreses.
* Durada de les pràctiques (hores): Durada d’hores del mòdul de pràctiques del
cicle.
* Correu electrònic: El vostre email. És important per si no us podem localitzar
per telèfon.
* Telèfon (format: 999999999): El vostre telèfon de contacte. És important que
estigui bé per poder-vos localitzar ràpidament si hi ha algun problema amb el
vostre qüestionari. Especialment quant a la part de la liquidació econòmica.
La resta de preguntes d’aquesta part les heu de valorar de 0 a 10 o, si no és
aplicable en el vostre cas, marcar el punt NS/NC.
Observacions respecte els ítems anteriors: Si teniu alguna observació, aquest
és el lloc per fer-la.
Propostes de millora per tenir en compte en la gestió i la coordinació de les
pràctiques formatives: Aquí heu de fer les propostes de millora que trobeu
oportunes.

2- Annex 8

Aquesta part no té preguntes obligatòries ja que no tothom l’ha de fer. En els
casos que pertoqui, heu d’emplenar les dades on tingueu despeses.
Quilòmetres: Número de quilòmetres fets en les visites a empreses.
Aparcament (€): Euros gastats en aparcament o transport públic.
Telèfon (€): Euros gastats en telèfon.
Manutenció (€): Euros gastats en manutenció durant les sortides.

