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CRONOLOGIA DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ

FASE FAMÍLIES/SECRETARÍA DIGITAL CENTRE/ITACA3-GAC

FASE 1 Gravació sol·licituds Secretaria Digital Creació usuaris telemàtics

FASE 2 - Validació sol·licituds

FASE 3 - Requisit Acadèmic

FASE 4 Llistats Provisionals (Sec. Dig.) Llistats Provisionals

FASE 5 Reclama. Provisionals (Sec. Dig.) Resoldre Reclamacions Provisionals

FASE 6 Llistats Definitius (Sec. Dig.) Llistats Definitius

FASE 7 Reclamacions Definitius (Sec. Dig.)

FASE 8 Matrícula presencial Confirmació matrícula presencial (Itaca1)
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ITACA 3 ESCRIPTORI (enllaç)

https://acces.edu.gva.es/sso/login.xhtml?callbackUrl=https://acces.edu.gva.es/escriptori/
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USUARIS TELEMÀTICS

No és possible la creació d'usuaris amb DNI o NIE des d'aquesta pantalla. La
creació d'usuaris amb DNI o NIE ha d'iniciar-se sempre des de la
Secretaria Digital.

A la pantalla podem veure l'estat d'activació dels usuaris telemàtics.
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Creació usuaris telemàtics

Aquest tipus d'usuaris telemàtics està dissenyat per a donar accés a la Secretaria Digital a tots aquells
ciutadans que NO disposen de DNI o NIE.
Una vegada creat l'usuari per part del centre, el ciutadà rebrà un correu de verificació i activació de la seua
"clau d'admissió" per a tindre accés a la Secretaria Digital.
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Activació usuaris telemàtics

En el cas que caduque el temps de verificació, el centre pot tornar a generar aquest correu de verificació.
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Haurem de triar la convocatòria desitjada FP Grau Mitja / FP Grau Superior / FP
Semipresencial
A continuació apareixeran les diferents pestanyes/estats per on passaran les
nostres sol·licituds.

TRACTAMENT DE LES SOL·LICITUDS PELS CENTRES
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FLUX NORMAL D'UNA SOL·LICITUD

1r PRESENTADES. Revisar cadascuna de les sol·licituds.
1a. Si està tot correcte, passar a Validades (l'usuari rebrà un correu de confirmació).
1b. Si detectem errors esmenables, passar a En revisió (es recomana avisar a l'usuari).
1c. Si detectem que està mal, passar a Invalidades (l'usuari rebrà un correu informant-li del canvi).

2n EN REVISIÓ
2a. Esmenar possibles errors i passar a l'estat de Validades.
2b. Invalidar la sol·licitud justificant els possibles motius.
2c. Introduir el Requisit Acadèmic.

3r VALIDADES. L'usuari rebrà un avís via correu electrònic.
3a. Detectar nous errors i passar a En revisió (es recomana avisar a l'usuari).
3b. Introduir el Requisit Acadèmic.

4t INVALIDADES. L'usuari rebrà un correu amb el motiu d'invalidació.
4a. Es pot tornar a l'estat En revisió per a ser revisada i validada.
4b. Es podrà Reclamar quan estiga la fase de reclamació oberta.

5é ADJUDICADES. L'usuari podrà veure a l'assistent telemàtic el resultat.
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Els ciutadans rebran un correu d'avís de canvi d'estat a VALIDADA o INVALIDADA de les seues sol·licituds.

Correus de canvi d'estat VALIDADA i INVALIDADA
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1r Sol·licituds PRESENTADES
(En el període de telematrícula)

La pantalla de PRESENTADES ens mostra totes les sol·licituds presentades de primera opció per al nostre centre,
així com el cicle sol·licitat, el curs sol·licitat, el torn, el tipus d'accés (GEN O PAC) i si opta pel contingent de
diversitat funcional.
En aquest estat només podem revisar les sol·licituds però no podem modificar res.
A la pestanya ens apareix entre parèntesi el nombre de sol·licituds que tenim pendents.

És molt important tindre aquesta pestanya a 0 abans de finalitzar el període de validacions.
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Una vegada finalitzat el procés telemàtic de sol·licitar plaça, es podran realitzar les següents
accions amb DOBLE CLIC o amb el BOTÓ DRET en qualsevol sol·licitud:

• VALIDAR la sol·licitud: en aquest moment els usuaris rebran un correu.
• INVALIDAR la sol·licitud: en aquest moment els usuaris rebran un correu amb el motiu pel

qual hem invalidat la sol·licitud.
• REVISAR la sol·licitud: en aquest estat podrem fer canvis sobre la sol·licitud.
• VEURE PDF SOL·LICITUD: podrem descarregar el PDF de la sol·licitud d'admissió.

2n Sol·licituds PRESENTADES
(En el període validació de sol·licituds)
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3r Sol·licituds EN REVISIÓ
(En el període de validació de sol·licituds)

A la pantalla EN REVISIÓ, podrem veure les nostres sol·licituds pendents de revisió. En aquest estat, sí que
podem modificar la sol·licitud, justificant sempre el motiu del canvi, i no es reflectirà en el PDF original de la
sol·licitud presentada. (Es recomana contactar amb l'usuari abans).
En la pestanya ens apareix entre parèntesi el nombre de sol·licituds pendents de Validar o Invalidar.

És molt important tindre aquesta pestanya a 0 abans de finalitzar el període de validacions.
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Accions possibles EN REVISIÓ

Fent DOBLE CLIC a qualsevol sol·licitud podrem modificar-la (guardant al final del canvi), a més d'invalidar i
veure sol·licitud.

Amb el BOTÓ DRET sobre la sol·licitud podrem fer:
• VALIDAR la sol·licitud: en aquest moment els usuaris rebran un correu d'avís.
• INVALIDAR la sol·licitud: en aquest moment els usuaris rebran un correu d'avís amb el motiu pel qual hem

invalidat la sol·licitud.
• VEURE PDF SOL·LICITUD: podrem descarregar el PDF de la sol·licitud d'admissió.
• INTRODUIR REQUISIT ACADÉMIC
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Modificació sol·licituds EN REVISIÓ
(Detall de Sol·licitud)

Possibilitat de introduir el NIA (després Guardar)
(Aquests canvis no es reflectiran en el PDF. Sempre que realitzem i guardem qualsevol canvi sobre una 

sol·licitud, el sistema ens demanarà una justificació del canvi, quedant registrada amb el nostre usuari).
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Possibilitat de marcar o desmarcar qualsevol prioritat (després Guardar).
(Aquests canvis no es reflectiran en el PDF. Sempre que realitzem i guardem qualsevol canvi sobre 

una sol·licitud, el sistema ens demanarà una justificació del canvi, quedant registrada amb el nostre usuari).

Modificació sol·licituds EN REVISIÓ
(Documentació d'accés)
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Possibilitat d'afegir, canviar l'ordre o eliminar qualsevol centre sempre que no siga el centre sol·licitat en
primera opció (Després Guardar).

(Aquests canvis no es reflectiran en el PDF. Sempre que realitzem i guardem qualsevol canvi sobre 
una sol·licitud, el sistema ens demanarà una justificació del canvi, quedant registrada amb el nostre usuari)

Modificació sol·licituds EN REVISIÓ
(Centres sol·licitats)
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Modificació sol·licituds EN REVISIÓ
(Centres sol·licitats. Detalls)

Podem canviar l'ordre, sempre que no siga el centre sol·licitat en primera opció, o modificar aspectes del curs,
família, cicle o torn (després prémer Modificar).

(Aquests canvis no es reflectiran en el PDF. Sempre que realitzem i guardem qualsevol canvi sobre 
una sol·licitud, el sistema ens demanarà una justificació del canvi, quedant registrada amb el nostre usuari).
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Seleccionar un centre (codi o seleccionar Buscar centre). Triar: curs, família, cicle i torn. Podem canviar la posició 
en l'orde de preferència (menys la primera opció) i seleccionar Modificar per a afegir el centre. (Després 
Guardar).
(Aquests canvis no es reflectiran en el PDF. Sempre que realitzem i guardem qualsevol canvi sobre una sol·licitud, el 

sistema ens demanarà una justificació del canvi, quedant registrada amb el nostre usuari).

Modificació sol·licituds EN REVISIÓ
(Centres sol·licitats. Centre nou.)
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Es pot modificar la via d'accés i introduir el Requisit Acadèmic. (Després Guardar).
(Aquests canvis no es reflectiran en el PDF. Sempre que realitzem i guardem qualsevol canvi sobre una sol·licitud, 

el sistema ens demanarà una justificació del canvi, quedant registrada amb el nostre usuari).

Modificació sol·licituds EN REVISIÓ
(Tipus Accés)
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4t Sol·licituds VALIDADES
(En el període validació de sol·licituds)

En la pantalla VALIDADES, des del botó dret o entrant en la pròpia sol·licitud, podem:
• Introduir el Requisit Acadèmic
• Veure la sol·licitud
• Enviar a Revisar

En la pestanya ens apareix entre parèntesi el nombre total de sol·licituds validades.
(És molt important assegurar-se de tindre totes les nostres sol·licituds correctament validades abans que finalitze 

el període de validació)
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Accions possibles VALIDADES
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5é Sol·licituds INVALIDADES
(En el període validació de sol·licituds)

En la pantalla INVALIDADES podrem vore totes les nostres sol·licituds invalidades, des de la pantalla de:
Presentades o En revisió, a més del motiu d'invalidació. I només podrem: Revisar tornant a l'estat d'en revisió,
Reclamar (quan aquesta fase es trobe oberta) o Veure PDF.
En la pestanya ens apareix entre parèntesi el nombre total de sol·licituds invalidades.
És molt important assegurar-se de que aquestes sol·licituds es troben correctament invalidades abans finalitzar 

el període de Validacions.
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Fent DOBLE CLIC en qualsevol sol·licitud (veurem el detall de la sol·licitud) o amb BOTÓ DRET sobre la
sol·licitud, podrem:

• RECLAMAR la sol·licitud: canviarà d'estat passant a Reclamades; només quan aquesta fase es trobe activa i
l'usuari no tinga possibilitat de reclamar telemàticament.

• REVISAR la sol·licitud: canviarà d'estat passant a En Revisió; en aquest estat podrem fer canvis sobre
la sol·licitud i tornar a validar si es considera oportú.

• VEURE PDF SOL·LICITUD: podrem descarregar el PDF de la sol·licitud d'admissió, sense canviar d'estat.

Accions possibles INVALIDADES
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Detall Sol·licituds INVALIDADES

Els motius pels quals es pot invalidar una
sol·licitud seran:
• A petició de la persona que signa la sol·licitud.
• Possible duplicitat.
• El participant no compleix els requisits

establits en la normativa.
• No s'ha pogut establir la relació entre el

signant i el sol·licitant.
• Altres (ens ofereix un camp de text per detallar

el motiu)

Les invalidacions es faran des de les pestanyes de:
Presentades o En revisió.

L'usuari rebrà un correu detallant el motiu pel
qual la seua sol·licitud ha sigut invalidada.



Vídeo explicatiu

Manual

https://youtu.be/AqSRZaxOVV0
http://ceice.gva.es/webitaca/docs/Manuales_ITACA3/Gestion_Academica/Manual_admissio_FP_ITACA3-GAC_val.pdf

