
NOVA FUNCIONALITAT: SOL·LICITUD DE NHA / NIA PER A L’ALUMNAT
D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA – BATXILLERAT – E.E.

L'assignació del número d’historial acadèmic NHA per a l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria,
Batxillerats i Educació Especial que fins ara s'estava sol·licitant a través de Gescen (programa de Gestió de
Centres de la Conselleria d’Educació, en avant GC) es realitzarà, a partir d'ara, a través de l’aplicació
informàtica ITACA i es denominarà número d’identificació de l’alumnat NIA.

Esta assignació es realitzarà únicament per a l’alumnat que s’incorpora per primera vegada al sistema
educatiu de la Comunitat Valenciana. En cas contrari, l’alumne mantindrà el NIA d’educació primària. Convé
recordar que el NIA assignat a un alumne es manté per a tota la seua vida escolar preuniversitària en
qualsevol ensenyança de règim general o especial.

Les dades bàsiques del NIA són: DNI (si existix) nom, cognom 1r, cognom 2n (no obligat per als estrangers
que no el tinguen), sexe, data de naixement, localitat de naixement i província de naixement (en el cas
d'estrangers és important el país de naixement).

Per a realitzar  gestió caldrà completar les dades bàsiques de l'alumne que el sistema verificarà mitjançant
una busca i, en el cas de no trobar-lo, es permetrà assignar un nou NIA. Aquesta busca es realitza per evitar
possibles duplicitats de NIA.

Per a realitzar l’esmentada gestió, el centre comprovarà i introduirà, a través de les ferramentes
informàtiques corresponents (Itaca), les dades bàsiques tal com figuren en els documents oficials
aportats per l'alumnat (Orde de 29 d'abril del 2009. DOCV 6026), el sistema els verificarà per mitjà d'una
busca i, en el cas de no trobar l'alumne/a en qüestió, es permetrà assignar un nou NIA. Esta busca es
realitza per evitar possibles duplicitats de NIA.

Per a accedir a esta nova funcionalitat vaja a la pàgina Web següent:

https://itaca.edu.gva.es

Escriga l'Identificador d'Usuari, la Contrasenya i faça clic en el botó “Inici de Sessió”.
Una vegada a ITACA utilitze l'opció Centre >> Menú Principal >> Gestió del NIA.

NOTES ACLARATÒRIES: DUPLICITAT I COL·LISIÓ

S’entén per DUPLICITAT quan una mateixa persona física té dos NIA diferents que se li han atorgat, potser
amb alguna variació en qualsevol de les dades bàsiques, el nom, cognoms o data de naixement per
exemple.

S’entén per COL·LISIÓ quan hi ha dos persones físiques diferents però que tenen totes les dades bàsiques
del NIA idèntiques. En este cas, no es pot assignar NIA automàticament fins que el servici d’inspecció
educativa haja verificat que es tracta de dos persones diferents.

S’ha d’intentar no produir duplicitats abans de donar d’alta un alumne i assignar-li un nou NIA. Per tant, s’ha
de posar especial atenció a l’introduir les seues dades i comprovar que no existix o ha existit en el sistema
(és a dir, que no té ja un NIA assignat).



Recorde que pot estar gravat (per migració de GC, error administratiu o una altra raó) amb alguna variació
en les seues dades bàsiques; en eixe cas, si està segur que es tracta de l’alumne buscat, no se li ha
d’assignar NIA sinò recuperar el que ja tenia.
Per a donar d’alta un nou NIA cal entrar en la finestra de sol·licitud "NIA creats en el centre" que es troba en
(Centre > Menú principal > Gestió NIA).

Al fer clic en el botó "Nou", apareixerà una finestra on es pot procedir a buscar o verificar
l’existència de l’alumne/a en el sistema.



Per a realitzar la busca hem d'introduir obligatòriament sexe, data de naixement. A continuació podem optar
per triar entre les combinacions següents:

1. Introduint el Cognom 1r i un altra dada a triar entre Nom i Cognom 2n, apareixerà un llistat ampli amb
resultats iguals o semblants als introduïts.

2. Introduint el NIF/NIE o qualsevol altre document junt amb la data de naixement, la busca serà més
directa.

3. Introduint més camps dels necessaris, la busca serà més concreta.

Darrere de la introducció de dades en qualsevol de les combinacions utilitzada, faça clic en "Buscar".

Possibilitats una vegada realitzada la busca per dades bàsiques:

1. Si el sistema no oferix cap resultat, significa que l’alumne/a no està a ITACA (o no disposa de NIA en
anterior etapa educativa). Cal completar les dades no obligatòries com el segon cognom, el document o
el municipi de naixement si no ho va fer abans i cerciorar-se que són correctes.

Si està segur que totes les dades introduïdes són correctes, faça clic en el botó                               i
apareixerà en la pantalla inicial de "NIA creats al centre".



2. Si el
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resultats,
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És possible que aparega l’alumne/a que vosté busca però amb dades errònies (gravades amb anterioritat).
Si està segur, i a fi de no crear un altre NIA per a un mateix alumne, cal prendre aquest NIA i comunicar-ho



a la inspecció educativa per tal que l'inspector revise i modifique si cal les dades errònies. Posteriorment,
deurà introduir-lo en GC o en el programa informàtic utilitzat en el seu centre.

Finalment, si està segur que l’alumne/a no és cap dels mostrats pel sistema,  pot procedir a la creació d'un
NIA nou seguint els mateixos passos que si el sistema no haguera oferit cap resultat (apartat 1).

NOTA: els nous NIA creats apareixeran en la pantalla inicial de "NIA creats en el centre" i en cas d'haver
trobat a l'alumne/a en la busca haurem de prendre nota del NIA per a posteriorment introduir-ho en GC ja
que estos NIA no apareixeran en la pantalla inicial de "NIA creats en el centre" perquè no ha sigut creat per
nosaltres, ja existien.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

1. Quin alumnat demanarà el NHA/NIA des de l'opció de Gestió NIA?

El NIA serà assignat únicament a través del programa informàtic ITACA. L’alumnat d’Infantil i Primària
l’obtindrà en el moment de formalitzar la matrícula per primera vegada i, per a l’alumnat d'Educació
Secundària Obligatòria, Batxillerat i Educació Especial se sol·licitarà a través de Centre>Menú
Principal>Gestió NIA

2. Com es demanarà a partir d'ara el NIA per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria,
Batxillerat i Educació Especial?

Per a l’alumnat d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius, el NIA se sol·licitarà a
través d’ITACA. (Centre>Menú Principal>Gestió NIA)

3. Què s’ha de fer amb el nou NIA que ITACA (Gestió NIA) ha assignat a un alumne de Secundària?

El NIA assignat a un alumne de Secundària s’ha de introduïr en GC o en el programa informàtic utilitzat en
el seu centre.



4. Què fer en cas que en la busca trobe l'alumne/a al qual se li està sol·licitant nou NIA?

El primer que s'ha de fer és assegurar-se que es tracta de la mateixa persona i en aquest cas no continuar
el procés de sol.licitud de nou NIA, perquè ja en té un. S'ha de prende nota del número de NIA per a afegir-
lo després al programa de GC o al programa informàtic utilitzat en el seu centre.

5. Què fer en cas que en la busca trobe l'alumne/a al qual se li està sol·licitant NIA, però amb una
errada o modificació en qualsevol de les dades bàsiques?

Cal assegurar-se que es tracta de la persona a la qual li estem sol·licitant nou NIA. Si està segur, i per tal de
no crear un altre NIA per a un mateix alumne, cal prendre aquest NIA i comunicar-ho a la inspecció
educativa per tal que l'inspector revise i modifique si cal les dades errònies. Posteriorment, deurà introduir-lo
en GC o en el programa informàtic utilitzat en el seu centre.

6. Què fer en cas que en la busca NO trobe l'alumne/a al qual se li està sol·licitant nou NIA?

Si no ha introduït totes les dades bàsiques cal completar-les i tornar a buscar l'alumne. En cas de continuar
sense trobar cap resultat podrà continuar el procés de sol.licitud de NIA amb el botó "Nou NIA", després
d’assegurar-se que totes les dades introduïdes són correctes.


