Sistema Gwido
d’Inscripció Ciutadana
Guia per a les famílies

Gwido és la plataforma de gestió per centres educatius utilitzada per El Galliner per a la gestió dels cursos
i l’alumnat del centre. A través d’aquesta plataforma, enguany podreu fer la inscripció als cursos pel
sistema d’inscripció ciutadana.
És un sistema molt intuïtiu, i us animem a descobrir-lo vosaltres mateixos. Tanmateix, per ajudar-vos a fer
el pas inicial, aquí teniu una sèrie d'informacions i recomanacions bàsiques que us poden ser útils.

Informació bàsica:
Accés
Gwido és una plataforma web i per tant no cal instal·lar res especial i està disponible a
qualsevol hora del dia i tots els dies de l'any. Només necessiteu un dispositiu (ordinador,
tauleta, mòbil, etc.) amb connexió a Internet.
1. Obriu el navegador i entreu l'adreça Gwido d’El Galliner a la barra d'adreces. L'adreça
és https://elgalliner.gwido.cat
2. Un cop s'hagi obert la pàgina d'accés a Gwido, introduïu l’usuari i la contrasenya que
us hem fet arribar per correu electrònic. El vostre usuari és el vostre NIF o NIE i podreu
accedir a tots els alumnes dels que sou tutor: si teniu dos fills a l'escola podreu veure la
informació de tots dos. Per altra banda d'aquesta manera tant el pare com la mare
podreu accedir de manera independent a la informació dels vostres fills i filles.
Trucs i consells:


Assegureu-vos d'escriure l'adreça de l'escola a la barra d'adreces del navegador i no al cercador.
Avui dia molts navegadors per defecte mostren al mig de la pantalla un camp que és per enviar
consultes a un cercador, la barra d'adreces està a la part superior del navegador.



Podeu desar la pàgina als vostres marcadors preferits per no haver-la d'escriure cada vegada.



Canvieu-vos la contrasenya d'accés inicial: per seguretat, cal canviar tan aviat com pugueu la
contrasenya que us hagin donat per defecte per una de nova que pugueu recordar fàcilment. Un cop
hagueu entrat, des de la pàgina d'inici mateix trobareu un enllaç per fer-ho.

Pantalla d'inici i Inscripció Ciutadana
Si hi accediu veureu una pantalla semblant a aquesta:

Opció: si voleu consultar informació d'un/a fill/a que ja no cursa estudis a l'escola, feu clic a la
casella "Mostra exalumnes".
És possible que alguna o algunes d'aquestes icones no les vegeu. Això depèn de la configuració
establerta per l’escola i/o del moment del curs.

Inscripció ciutadana:
1.- Feu clic a l’icona d’inscripció ciutadana. Obrireu les pàgines que conformen el procés
d'inscripció, sense haver d'omplir les vostres dades (a menys que detecteu alguna cosa a
canviar), i podreu veure i seleccionar l'oferta formativa que us oferim pel nou curs.
D'aquesta manera el procés d'inscripció es realitza totalment on-line.
2.- Un cop feta la inscripció ciutadana, ens posarem en contacte amb vosaltres de cara als
següents passos per formalitzar la inscripció en cas que tingueu plaça assignada.
A Gwido teniu la possibilitat d'accedir a diverses àrees i realitzar varies accions, que poden variar en
funció de la configuració establerta per part de l’escola i/o del moment del curs en el que us trobeu. Al
menú desplegable a dalt a la dreta hi veureu la pestanya Ajuda, des d’on podeu accedir a les guies que el
mateix sistema posa a disposició dels usuaris.
Tot i això, sabeu que podeu consultar les dades personals, familiars i acadèmiques dels alumnes; canviar
la vostra contrasenya d'accés a Gwido; i accedir al mòdul d'inscripció ciutadana.

Aprofiteu per consultar les dades personals vostres i dels alumnes, així com les dades
bancàries, i fer els canvis oportuns, cas que n’hi hagin.

Matriculacions avançades (alumnes actuals)
Preinscripció avançada (alumnes actuals)



Del 29/06 al 12/07: Sol·licitud de preinscripció (on line). Accedeix al formulari,
mitjançant GWIDO, clicant en aquest ENLLAÇ.




Del 13 al 14/07: Assignació de places (via correu electrònic)
Del 15 al 19/07: Pagament de la taxa de matrícula (17,5€) per transferència
bancària, indicant NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A + MATRÍCULA 20-21 al
núm: ES30 0081 0086 0600 0107 1512 (Banc de Sabadell). Cal que ens feu
arribar el comprovant de transferència al correu electrònic
elgalliner@elgalliner.cat

Els tutors/alumnes del curs 2019-20 han d’accedir al sistema d’INSCRIPCIÓ
CIUTADANA mitjançant la plataforma Gwido.
En els cursos que el nombre de sol licituds superi el de places, aquestes s’adjudicaran
per sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori.
Els alumnes del curs 2019-20 que no hagin fet la matrícula durant el període de
Matriculacions Avançades perden el seu dret a plaça i el descompte en la matrícula.
partir del
de juliol queden anul lades auto tica ent les preinscripcions
que no s’hagin for alitzat itjançant el paga ent de la atrícula.

Documentació necessària per a les matrícules
Un cop feta la preinscripció i en el cas que tinguis plaça assignada, rebràs un correu
electrònic amb el full SEPA, les autoritzacions que cal que ens signis, i les instruccions
per fer el pagament de la matrícula. En el termini de 3 dies hàbils hauràs de fer el
pagament de la matrícula i enviar-nos el comprovant a elgalliner@elgalliner.cat i,
abans del primer dia de classe, dur-nos els documents signats a Secretaria de l’Escola
en horari d’atenció al públic (mes d’agost, tancat per vacances). Sol·licita cita prèvia
per venir a dur-nos els documents signats. Si disposeu de signatura digital ens podeu
fer arribar els papers signats per correu electrònic.
Rebreu el correu electr nic a la direcció que ens heu indicat a la preinscripció.
Assegureu-vos d’escriure-la correctament. Si no rebeu la notificació comproveu la
vostra bústia de correu no desitjat. En última instància, poseu-vos en contacte amb la
Secretaria de l’Escola.
ATENCIÓ: Si tens plaça assignada i no fas el pagament de la matrícula dins els 3 dies
hàbils següents, perds la plaça i tot dret a reclamar-la. Totes les inscripcions que, en el
moment de l’inici del curs no hagin portat tota la documentació signada queden
anul·lades automàticament.

Paga ent de la


atrícula d’inscripció

Tot l’alumnat pagarà una matrícula en el moment de la inscripció. L'import es
correspon a:
o Alumnes del curs 2019-20 matriculats dins el període de matriculació
avançada: 50% sobre el preu de matrícula ( 17.5€ )

