
PROCEDIMENT RÀPID PER AL TRASPÀS D’INFORMACIÓ  

DES D’ITACA1 A ITACA3 

1.- Accedir a ITACA3 (pot seguir este enllaç directe: https://itaca3.edu.gva.es/itaca3-gac ). 

2.- Identificar-se amb el nom d’usuari i contrasenya habitual de ITACA. 

3.- Clica en el Menú GESTIÓ – Alumnat – Inclusió Educativa. 

 
4.- Fer doble clic sobre l’alumna o l’alumne del qual es vol traspassar la informació. 

5.- Clicar en la pestanya Avaluació sociopsicopedagògica. 

  
6.- Clicar en el botó inferior dret  + NOU INFORME. 

7.- Dalt a la dreta en la Data de l’informe, posar la data actual. 

8.- En la pestanya MOTIU, seleccionar REGISTRE DE DADES DES D’ITACA. 

9.- En la pestanya AGENTS: no cal emplenar res. 

10.- En la pestanya INSTRUMENTS i TÈCNIQUES: no cal emplenar res. 

11.- En la pestanya BARRERES i FORTALESES: no cal emplenar res. 

12.- En la pestanya NESE: 

- seleccionar les caselles corresponents de NESE, desplegant si cal, amb el símbol > (d’acord amb les 

NESE marcades en ITACA1 que continuen vigents). 

- seleccionar el GRAU de SUPORT (d’acord a l’ordre 20/2019 article 7 punt 2.1.c). 

13.- En la pestanya PROPOSTES: 

- Seleccionar les MESURES que procedeixen amb els RECURSOS PERSONALS que consten en ITACA1 

i la INTENSITAT que pertany. 

 - En modalitat d’escolarització: no omplir este apartat. 

 - En JUSTIFICACIÓ I ORIENTACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ [...]: 

  - Es pot introduir un text semblant a este exemple: 

“Aquest informe és un traspàs d’informació entre ITACA1 i ITACA3 d’acord amb 

l’informe sociopsicopedagògic de data XXXXXXX realitzat per XXXXXXXXXX que consta 

a l’expedient de l’alumne així com en ITACA1” 

 - En AUDIÈNCIA A LA FAMÍLIA: deixar-ho en blanc. 

 - En la pestanya DOCUMENTACIÓ: no cal adjuntar res. 

14.- Clica en el botó inferior dret PUBLICAR. 

 
 

Aquest procediment temporal serveix per suplir la desaparició d’informació que comporta l’eliminació de 
la pestanya de NESE en ITACA1. No obstant això, seguint la instrucció de data 7/10/2020 de la Directora 
General d’Inclusió Educativa per al registre de dades en ITACA3, tots els informes sociopsicopedagògics 
realitzats a partir de l’1 de setembre de 2019, han d’estar actualitzats a data màxima de 30 juny 2022. 

https://itaca3.edu.gva.es/itaca3-gac

