
COMUNICAT IMPORTANT SOBRE EL FUNCIONAMENT D'ITACA A PARTIR 

DEL'1 DE GENER 

En diferents mitjans de comunicació de caràcter tecnològic s'ha vingut informant que a partir 

del 31 de desembre de 2020 s'acaba el suport de Flash Player per part del seu creador, 

l'empresa Adobe. En general, això implica que Flash Player ja no estarà disponible per a la seua 

descàrrega en la web d'Adobe i que els navegadors bloquejaran definitivament el seu ús. 

D'altra banda, a principis de desembre es va fer públic que serà  el 12 de gener la data definitiva 

del bloqueig en la totalitat de navegadors. 

Al juliol de 2019, i davant la magnitud del problema, l'empresa Adobe, propietària de Flash 

Player, va arribar a un acord exclusiu, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2021, amb una  

empresa americana denominada HARMAN Connected Services, Inc. per a proporcionar 

llicències ampliades i acords de suport.  

L'aplicació ITACA, que no ha de confondre's amb ITACA3, fa ús d'Adobe Flash Player   per a 

poder ser executada en qualsevol dels navegadors del mercat (Firefox, MS Edge, Google 

Chrome, Safari, …). De fet, el projecte ITACA3 naix, entre altres coses, per a solucionar aquest 

problema i per a millorar considerablement les funcionalitats, l'ús i l'accessibilitat de 

l'aplicació. No obstant això, els centenars de pantalles i mòduls de considerable complexitat 

interna que componen el sistema han fet impossible que ITACA1 estiga complemente migrat a 

ITACA3 i tampoc ho estarà a curt termini. Aquest retard ha sigut amplificat pel canvi de 

prioritats ocasionat per la pandèmia, com per exemple tot l'associat amb l'admissió escolar.  

Hem d'indicar que el Mòdul Docent d'ÍTACA NO està afectat per aquest problema, però sí la 

part de secretaria i equips directius. 

Per part de la Generalitat Valenciana, s'han vingut mantenint contactes, des de principis de 

2020, tant amb Adobe Inc Europa i USA i ja directament amb l'empresa Harman, fins a aqueix 

moment inaccessibles, amb la finalitat d'arribar a un escenari de contractació del suport 

d'aquestes llicències. La pandèmia ocasionada pel COVID-19 va fer més difícil aquests contactes 

i la pròpia empresa Harman ha sigut sobrepassada pel nombre d'aplicacions existents en el 

món, per la qual cosa la comunicació no ha sigut molt fluida. 

 Al juliol de 2020, la DGTIC va proposar la contractació d'aquestes llicències amb caràcter 

d'urgència, així com la creació de “navegadors específics per a ÍTACA” per a diferents sistemes 

operatius Linux/Lliurex, Windows i MacOS. Aquests “navegadors específics” hauran de ser els 

utilitzats per a l'accés a ÍTACA en 2021, una vegada estiga adjudicat el contracte. En aqueix 

moment, aquest “navegador específic” per a ÍTACA podran ser descarregats per part dels 

usuaris registrats en el sistema des de l'escriptori únic a les aplicacions d'educació 

(https://acces.edu.gva.es) 

No obstant això, en el cas que hi haguera algun contratemps en el complex procediment 

administratiu, es proporciona a continuació una guia tècnica tant per a Windows com per a 

Lliurex amb una solució provisional que ha d'aplicar-se en els equips des dels quals actualment 

s'accedeix a ITACA1 abans del 31 de Desembre de 2020. 
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