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Estimat/da director/a: 
 

ITACA s'ha posat en marxa, durant este curs 2007-2008, en el procés “d’Admissió de 
l'Alumnat per al curs 2008-09” en els centres amb nivells de Primària i/o 2n cicle d'Educació 
Infantil. 

Este procés és prou complex per a  permetre la realització de proves reals de connexió 
a Internet dels centres, càrrega en servidors, etc ... i, d'altra banda, autònom d'altres processos 
administratius del centre, excepte la matriculació, i que assegurava l'exportació de les dades 
introduïdes a l'actual aplicació Gescen.  

 
Finalitzat el procés d'admissió i estudiats els resultats de les proves efectuades, 

consultada la inspecció educativa, la permanent de directors, escoltades propostes de centres i 
de federacions de centres concertats, tenint en compte la complexitat dels processos per 
incorporar i la necessitat d’una adequada formació al professorat, s'ha acordat l'establiment 
d'uns criteris i d’un calendari d'implantació d'ITACA en els centres de Primària i centres amb 2n 
cicle d'Educació Infantil només, que s'indiquen a continuació: 

 
-Establir un període de pilotatge durant el primer trimestre del curs 2008-2009 amb 

setanta-cinc centres. Estos centres utilitzaran exclusivament ITACA i deixaran d'usar Gescen a 
partir de setembre, una vegada arreplegades i migrades les seues dades. Els directors, caps 
d'estudi i secretaris d'estos centres seran formats en un període que començarà al final de juny 
i s'estendrà a la primera setmana del mes de juliol. 

 
-Proposar l'entrada a ITACA per a la resta de centres de Primària i/o centres amb 2n 

cicle d'Educació Infantil només, a partir de gener del 2009. La incorporació es graduarà, en 
funció dels resultats obtinguts en el pilotatge, podent-se realitzar de manera progressiva, una 
vegada assegurada la formació del professorat que gestione l'aplicació en els centres i una 
vegada arreplegades les dades actualitzades de Gescen. Mentrestant continuaran utilitzant 
l'aplicació Gescen com fins ara. 

 
-Plantejar la formació, per a la resta dels centres que s'incorporen a ITACA, que 

inicialment havia sigut prevista per a este mes de juliol, a partir d'octubre 2008 i assegurant que 
siga anterior o paral·lela a la seua incorporació a ITACA. 
 

A mesura que vaja progressant la implantació del projecte ITACA aniran rebent 
complida informació a través dels vies habituals, com són el correu electrònic i la pàgina Web 
indicats en la capçalera, on disposaran a més de materials d'ajuda, fòrum i la possibilitat de 
realitzar els suggeriments que estimen oportuns. 
 
Sense altre particular, i donant-los les gràcies per la seua col·laboració, reben una cordial 
salutació. 
 

València, 20 juny de 2008 
 
 

La directora general d’Innovació Tecnologica Educativa 
 

Sofia Bellés Ramos 
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Estimado/a director/a: 
 

ITACA se ha puesto en marcha, durante este curso 2007-2008, en el proceso de 
“Admisión del Alumnado para el curso 2008-09” en los centros con niveles de Primaria y/o 2º 
ciclo de Educación Infantil. 

Este proceso es lo suficientemente complejo para  permitir la realización de pruebas 
reales de conexión a Internet de los centros, carga en servidores, etc ... y, por otra parte, 
autónomo de otros procesos administrativos del centro, salvo la matriculación, y que aseguraba 
la exportación de los datos introducidos a la actual aplicación Gescen.  

 
Finalizado el proceso de admisión y estudiados los resultados de las pruebas 

efectuadas, consultada la inspección educativa, la permanente de directores, escuchadas 
propuestas de centros y de federaciones de centros concertados, teniendo en cuenta la 
complejidad de los procesos por incorporar y la necesidad de una adecuada formación al 
profesorado, se ha acordado el establecimiento de unos criterios y de un calendario de 
implantación de ITACA en los centros de Primaria y centros con 2º ciclo de Educación Infantil 
solamente, que se relacionan a continuación: 

 
-Establecer un periodo de pilotaje durante el primer trimestre del curso 2008-2009 con 

setenta y cinco centros. Estos centros utilizarán exclusivamente ITACA y dejarán de usar 
Gescen a partir de septiembre, una vez recogidos y migrados sus datos. Los directores, jefes 
de estudio y secretarios de estos centros serán formados en un periodo que comenzará al final 
de junio y se extenderá a la primera semana del mes de julio. 

 
-Proponer la entrada en ITACA para el resto de centros de Primaria y/o centros con 2º 

ciclo de Educación Infantil solamente, a partir de enero de 2009. La incorporación se graduará, 
en función de los resultados obtenidos en el pilotaje, pudiéndose realizar de manera 
progresiva, una vez asegurada la formación del profesorado que gestione la aplicación en los 
centros y una vez recogidos los datos actualizados de Gescen. Entre tanto seguirán utilizando 
la aplicación Gescen como hasta ahora. 

 
-Plantear la formación, para el resto de los centros que se incorporen a ITACA, que 

inicialmente había sido prevista para este mes de julio, a partir de octubre 2008 y asegurando 
que sea anterior o paralela a su incorporación a ITACA. 
 

A medida que vaya progresando la implantación del proyecto ITACA irán recibiendo 
cumplida información a través de los cauces habituales, como son el correo electrónico y la 
página Web indicados en la cabecera, donde dispondrán además de materiales de ayuda, foro 
y la posibilidad de realizar las sugerencias que estimen oportunas. 
 
Sin otro particular, y dándoles las gracias por su colaboración, reciban un cordial saludo. 
 
 

Valencia, 20 junio de 2008 
 
 

La directora general de Innovación Tecnológica Educativa 
 

Sofia Bellés Ramos 


