
MANUAL DE TRAMITACIÓ

DEL PROGRAMA ANUAL

DE FORMACIÓ (PAF)

(Usuari: Coordinador/a d’acció formativa

Seminari i Grup de treball)



ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ...............................................................................................................................1

2. PAS PREVI. Registre de la persona que coordina el grup de treball/seminari................................1

3. PRIMER PAS: Accés al tràmit..........................................................................................................2

4. SEGON PAS: Ompliment del seminari/grup de treball...................................................................3

a) Pestanya 1. Dades inicials.......................................................................................................3
b) Pestanya 2. Definició..............................................................................................................3
c) Pestanya 3. Justificació..........................................................................................................3
d) Pestanya 4. Continguts............................................................................................................4
f) Pestanya 6. Participants..........................................................................................................6
g) Pestanya 7. Ponents (Només per als seminaris)......................................................................7

5. TERCER PAS: Presentació i validació del seminari/grup de treball...............................................8

a) Pestanya 8. Presentació...........................................................................................................8



1. INTRODUCCIÓ
A partir  del curs 2019-2020 la sol·licitud dels grups de treball/seminaris es tramitarà des de la

plataforma ITACA3.

En aquesta tramitació estan implicats els següents perfils:

- La persona coordinadora del grup de treball/seminari que l’elabora/dissenya i el presenta a

l’administració

- La secretaria o, si no n'hi ha, la direcció del centre  que certifica (valida) la cessió dels

espais per desenvolupar-lo. 

Una de les novetats i avantatges de la plataforma actual és que es pot guardar cada apartat de

forma independent, i no cal arribar al final per gravar la sol·licitud. D’aquesta manera es facilita que

puga ser omplida en diferents moments. 

S’ha planificat l’enviament de correus electrònics, des de la plataforma, als diferents perfils

que participen en la  tramitació del  PAF per  comunicar  les circumstàncies  d’aquesta  tramitació.

Aquest enviament es farà al correu electrònic de GVA, per tant en cas de no tindre’l activat o no

poder accedir al mateix caldrà enviar una incidència al  SAI, des del seu usuari.  En el cas dels

centres privats concertats es farà al correu que figura en ITACA. 

Per poder realitzar la sol·licitud del grup de treball/seminari s’han de realitzar els següents

passos (important seguir la seqüència).

2.  PAS PREVI. Registre de la persona que coordina el
grup de treball/seminari

Per accedir  al  tràmit de sol·licitud del grup de treball/seminari,  la persona que coordina

aquesta actuació formativa haurà d’estar enregistrada en el PAF del seu centre. 

Per a fer això, el/la coordinador/a de formació del centre haurà d’accedir amb el seu usuari

a  ITACA3  al  tràmit  «Programa  Anual  de  Formació»,  entrarà  en  «PROCEDIMENTS»  -

«PROGRAMA ANUAL FORMACIÓ»- «Programa Anual Formació» - pestanya «Coordinadors/es

d’actuacions formatives» i  inclourà el  DNI de la persona designada per a coordinar el  grup de

treball/seminari. (Veure manual perfil Coordinador/a Formació en Centres).
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3. PRIMER PAS: Accés al tràmit

El  coordinador/a  de  cada  acció  formativa accedirà  amb  el  seu  usuari  a  ITACA3

<http://itaca3.edu.gva.es/itaca3-gad>  i  iniciarà  el  procediment  de  gravació  de  cadascun  dels

apartats.  Entrarà  en  “PROCEDIMENTS”  -  “PROGRAMA  ANUAL  FORMACIÓ”  -

“Seminari/Grup de treball/Projecte”.

NOTA: En la tramitació del grup de treball i del seminari les pestanyes són les mateixes,

a excepció de la pestanya Ponents que només està activa en la tramitació del seminari;

només canviarà el títol «Seminari» o «Grup de treball». 

Eixirà la següent pantalla: 

El  coordinador/a  de l’actuació formativa  haurà  d’anar  completant  els  apartats  entrant  a

cadascuna de les pestanyes que hi ha a la part superior. 

La primera pestanya és de visualització i ix per defecte de color verd.

La resta de pestanyes eixiran marcades de color taronja perquè estan pendents d’omplir.

Quan s’inicia la gravació de les dades el color canviarà a verd i quan estiga completat eixirà un tic

al costat de la pestanya, indicant que ja està complimentada.

Atenció:  La pestanya 6 «Ponents»,  només activa en la  tramitació dels  seminaris,  ix  per

defecte de color verd i amb el tic, ja que no és obligatori complimentar-la. En cas de voler demanar

ponències externes, caldrà tindre present que s’haurà de completar aquesta pestanya.
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4. SEGON PAS: Ompliment del seminari/grup de treball

a) Pestanya 1. Dades inicials

Aquesta  pestanya  és  informativa.  Indica  les  dades  del  Centre,  del  coordinador/a  de

Formació,  de l’assessor/a del CEFIRE assignat i  del Secretari/a del Centre.  En cas que hi haja

alguna errada,  s’haurà de notificar a l’assessoria.  Si algun camp (especialitat,  telèfon, etc,..)  no

apareix, no haurà cap problema per poder presentar la sol·licitud, ja que es tracta d’una pestanya

informativa.

b) Pestanya 2. Definició

S’ompliran tots els camps obligatoris sol·licitats (*). 

Al camp «Alumnat  al  qui  va dirigit»,  se  selecciona el  nivell  de la  columna de «nivells

disponibles» i marcant el botó es  passarà  a  la  columna  de  «nivells  seleccionats»,  quedant

triada aquesta  opció.  Es pot seleccionar més d’un nivell.  Si se seleccionen cicles formatius,  es

desplega la columna “famílies” i es triarà seguint el mateix procediment.

En el camp «Etiquetes de catalogació» s’haurà d’escriure una, dues o tres paraules clau,

separades per comes, que identifiquen l’actuació formativa (exemple: plurilingüisme, metodologia,

motivació, convivència...).

Una vegada introduïdes les dades, marcar “guardar”.

c) Pestanya 3. Justificació

S’haurà de redactar una breu justificació i descripció de l’acció formativa, ja que són camps

obligatoris. A l’apartat objectiu, se seleccionarà la casella  «afegir objectiu» i s’escriurà un d’ells.

Després es clicarà «afegir objectiu» per guardar els canvis. Aquesta acció es repetirà per a cada

objectiu que es vulga afegir.

Per últim, marcar l’opció «guardar» perquè queden registrades totes les dades.
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També es podrà eliminar qualsevol objectiu guardat si se selecciona amb el botó de la dreta

del ratolí, eixint una casella que permetrà esborrar. Una vegada eliminat, caldrà tornar a guardar.

d) Pestanya 4. Continguts. 

En aquest apartat s’hauran d’incloure, per una banda els continguts i per altra els resultats

esperats i els instruments d’avaluació. 

Per incloure els objectius s’haurà de marcar «afegir contingut» i, en la pantalla que aparega,

escriure un contingut i clicar en «afegir contingut» perquè quede registrat. Caldrà repetir aquesta

operació per a cada contingut que es vulga incloure. 

Per incloure els resultats esperats i els instruments d’avaluació, es marcarà  el botó «afegir

resultats/instruments» i s’establirà el resultat en la casella corresponent. Després s’haurà de triar del

desplegable  d’«afegir» l’opció dels  instruments  que més s’adeqüen al  resultat  definit.  Després,

marcar «afegir Resultat/Instrument» per poder guardar els canvis realitzats.
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Caldrà repetir l’operació per cadascú dels resultats esperats que es vulguen incloure.

Una  vegada  introduïts  els  continguts  i  els  resultats  esperats,  s’haurà  de  prémer  el  botó

«guardar». 

En aquesta pestanya, també podem eliminar tant els continguts com els resultats guardats.

Seleccionem el que volem eliminar, cliquem amb el botó dret i marquem  «eliminar».  Per últim,

cliquem en «guardar», per gravar els canvis. 

e) Pestanya 5. Planificació.

S’hauran d’anar afegint les sessions, una a una, que es vagen a realitzar. Per introduir-les se

seleccionarà la casella «afegir nova planificació»  i haurà d’incloure la data de realització, l’hora

d’inici i finalització i si és amb ponent extern o no (en cas de seminari). Una vegada gravada la

sessió,  marcar  «afegir  planificació»  per  guardar  els  canvis.  Recordeu  que  s’han  d’introduir

cadascuna de les sessions. Per finalitzar, marcar «guardar».

Es  podrà  modificar una  sessió  introduïda  abans  de  la  resolució  si  es  vol  modificar.  Se

seleccionarà amb doble clic la sessió que es vol canviar i eixirà aquesta pantalla:
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Es faran les modificacions que es consideren i es marcarà el botó “modificar Planificació”.

També es pot eliminar una sessió ja introduïda. Se seleccionarà amb el botó de la dreta del

ratolí i eixirà l’opció «eliminar».

Si es canvia la data de reunió, una vegada presentada i/o tancada la convocatòria no es podrà

modificar. En tal cas, s’haurà d’informar a l’assessor/a del CEFIRE d’aquesta situació i demanar la

seua  autorització.  L’aplicació  computarà  hores  completes  o  la  suma  de  dos  mitges  hores,  no

computa els quarts d’hora, 10 minuts, etc.

f) Pestanya 6. Participants.

S’han  d’incloure  a  totes  les  persones  que  realitzaran  l’activitat  formativa.  Hi  ha  quatre

possibilitats:

- Afegir participant extern:  Si es tracta d’un participant no docent, es triarà aquesta opció, on

s’ompliran les seues dades i s’adjuntarà el justificant de contracte de treball i el fitxer de cessió

dades  personals  i  materials  generats.  Una  vegada  introduïdes  les  dades,  es  marcarà  la  casella

«Afegir Participant», per poder registrar-ho. 

- Afegir participant: Si és un docent dels centres participants, es triarà aquesta opció, on a partir

del seu NIF i marcant «afegir participant» s’inclourà dins de l’actuació formativa. (Perquè funcione

correctament,  la lletra  del NIF ha d’estar en majúscula).  Quan s’inclou als  participants,  marcar

«guardar».  Els  membres  de  l’actuació  formativa  inclosos  rebran  un  avís  mitjançant  un  correu

electrònic.

a) Si són docents de la Generalitat el rebran al correu @gva.es.

b) Si són docents de centres privats concertats al correu registrat en ITACA.
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En ambdós casos caldrà entrar en la plataforma OVIDOC <https://ovidoc.edu.gva.es/> per acceptar

o rebutjar la participació del projecte. Els docents dels centres privats concertats accediran a aquesta

plataforma una vegada la direcció del centre habilite el seu accés.

- Afegir fitxer participant: Aquesta opció permet rescatar als participants d’un llistat, si l’arxiu està

en csv o .txt.

- Reenviar e-correu Participants: Aquesta opció permet tornar a enviar a tots els membres de

l’actuació formativa un correu electrònic de conformitat per a la participació en el curs.

Per últim marcar «Guardar».

g) Pestanya 7. Ponents (Només per als seminaris)

Aquesta  pestanya  eixirà  sempre  amb  color  verd.  S’haurà  d’omplir  en  cas  que  l’acció

formativa necessite ponent. S’haurà de justificar la seua participació i incloure les seues dades en

aquesta pestanya, marcant la casella «afegir ponents». 

Eixirà aquesta pantalla:
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Si el ponent és docent, eixiran les seues dades per defecte i només s’haurà d’actualitzar el

currículum. 

Si  és  extern,  s'hauran  de  completar  totes  les  dades  i  pujar  els  dos  arxius.  És  necessari

completar totes les dades del ponent per tal de donar-li d’alta. En el cas de no poder completar-les

totes, s’haurà de canviar la planificació i indicar NO en «PONENT» en les sessions corresponents a

aquesta  persona.  Quan  ja  es  tinga  aquesta  informació,  si  és  dins  del  termini  establit  en  la

convocatòria, es podrà modificar. Si s’ha acabat el termini de presentació de sol·licituds, s’haurà de

comunicar aquesta informació a l’assessor/a del CEFIRE perquè realitze aquest canvi.

Una vegada introduïts tots els camps es marcarà la casella «Alta Ponent», per poder registrar

al ponent. 

En la pestanya «Ponents», marcar el botó «guardar» per a gravar tota la informació.

5.  TERCER  PAS:  Presentació  i  validació  del

seminari/grup de treball

a) Pestanya 8. Presentació.

Perquè el coordinador/a de l’actuació formativa puga presentar la sol·licitud, les pestanyes

anteriors (2-7) han d’estar en color verd i amb tic. Una vegada comprovat que tot està correcte, es

marcarà l’opció «guardar». 
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S’habilitarà la casella “ACCEPTE”, que fa referència a la protecció de dades i a la cessió de

drets dels materials generats. S’ha d’acceptar i després marcar el botó de “Presentar”, per finalitzar

el procés.

L’estat de la sol·licitud canviarà a “Presentada. Per validar”.

Una vegada presentada, si el/la coordinador/a de l’actuació formativa vol realitzar alguna

modificació,  caldrà  que  desistisca  de  la  sol·licitud,  marcant  la  casella «desistir»,  i  contestant

afirmativament el missatge de conformitat. Després es podran realitzar les modificacions pendents

(afegir  més  participants,  afegir  objectius,  ponents,  canviar  dates  de  reunions,..);  a  l’acabament

s’haurà de tornar a aquesta pestanya de «presentació»  i marcar la casella «tornar a participar»,

sempre dins del període de sol·licitud de les accions formatives que marca la convocatòria. 
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El seminari/grup de treball  ja està presentat  a  l’administració,  no obstant caldrà que la

secretaria o, si no n’hi ha, la direcció del centre certifique que se cedeixen els espais per a les

reunions planificades.  Haurà d’entrar en la plataforma ITACA3 amb el seu usuari  i  seguir  les

instruccions del seu manual per a validar-lo. 

IMPORTANT:

- Aquesta certificació s’ha de fer dins del termini de sol·licitud establit en la resolució de

convocatòria d’aquestes modalitats formatives. 

- És motiu de denegació de la modalitat formativa el fet de no estar validada per la secretaria

del centre.

Una vegada que s’haja fet aquesta tasca, l’estat del seminari canviarà a l’estat «Presentat.

Validat. Pendent validació CEFIRE»

Una vegada valorada pel CEFIRE corresponent, en aquesta pestanya es podrà veure si el

seminari/grup de treball està aprovat o denegat provisionalment. 

En  cas  de  denegació  provisional,  durant  el  període  de  reclamacions,  es  podrà  accedir

novament a la plataforma per fer els canvis pertinents i tornar a presentar i validar, o desistir de la

seua presentació.
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