
Mòdul de Notes Allegro

Este mòdul servix perquè cada professor dels centres usuaris del programa Allegro puga posar les notes
dels seus alumnes i obtindre llistats o arxius html amb les qualificacions introduïdes.

L'opció dins del programa Allegro es troba en el menú Gestió / Notes / Mòdul de notes.
Per a cada professor s'obtindrà un disc diferent. S'entén per disc el conjunt d'arxius i el programa necessari
que es guardaran el el suport que es trie; siga disquet o qualsevol altre. Recomanem algun dispositiu USB
ja que el funcionament en disquet és un poc lent.

El disc que s'obté per a cada professor és autosuficient. No necessita instal·lar res ni tindre res prèviament
instal·lat per a funcionar. Funcionarà en qualsevol ordinador amb qualsevol versió de Windows a partir de
Windows 95. Dins del disc, Allegro guardarà els arxius de dades necessàries així com un xicotet programa
executable (Notasp.exe) que serà el que ha d'executar cada professor per a introduir les seues
qualificacions.

Si es desitgen obtindre llistats impresos de les qualificacions introduïdes sí que serà necessari que Word
estiga instal·lat en l'ordinador que s'estiga utilitzant. Per a l'obtenció d'arxius html no hi ha cap requisit,
encara que haurà de tindre instal·lat un navegador per a poder veure l'arxiu html en pantalla.

Una vegada introduïdes les qualificacions el professor entregarà en la secretaria del centre el disc amb les
qualificacions que seran absorbides per Allegro per mitjà de l'opció corresponent.
Si, a l'absorbir les qualificacions del disc del professor, Allegro detectara una inconsistència (Una nota que
ja estava posada i que ara li arriba diferent) s'emetria un informe amb les incidències.

Procediment de creació del disc del professor.
Per a crear el disc d'un professor estarem en una pantalla semblant a la següent:

Per a utilitzar correctament esta pantalla és necessari entendre que les opcions que apareixen en cada
una de les llistes depenen de si l'opció ressaltada de la llista anterior està seleccionada o no.
Utilitzant com a exemple la imatge ací reproduïda, si punxem amb el ratolí sobre GRAU ELEMENTAL DE
MÚSICA en la llista ‘Estudis' ocorrerà que no veurem res en la llista ‘Assignatures' perquè l'opció GRAU
ELEMENTAL DE MÚSICA no està seleccionada. Per a seleccionar-la caldrà fer clic sobre la casella de
verificació que hi ha a la seua esquerra de manera que aparega el ‘tic'. D'esta manera, pot ser que per a
GRAU ELEMENTAL DE MÚSICA hi haja unes assignatures seleccionades i per a GRAU MITJÀ DE
MÚSICA hi haja altres assignatures diferents. També ocorre que per cada assignatura diferent, dins de
cada estudi diferent podem seleccionar les avaluacions que volem permetre al professor, de manera que
per a una determinada assignatura podem permetre una avaluació i per a una altra assignatura una altra
avaluació diferent, i el mateix ocorre amb els apartats avaluables.
En resum és que si volguérem donar-li a un professor totes les seues assignatures amb totes les
avaluacions amb tots els apartats avaluables hauríem de marcar dins de cada estudi totes les assignatures
i dins de cada assignatura totes les avaluacions i dins de cada avaluació tots els apartats.



Açò pot paréixer complicat o tediós, però permet una gran flexibilitat. En tot cas, Allegro recordarà les
seleccions realitzades d'una vegada per a una altra per a fer la tasca mes còmoda.

El procés és el següent::

1.- Triar el professor desitjat.
En el quadro d'estudis ens apareixeran els nivells educatius en què s'ha trobat horari assignat al professor.

2.- Ressaltar i seleccionar (tic) l'estudi desitjat
3.- Ressaltar i seleccionar (tic) l'assignatura desitjada de l'estudi seleccionat.

4.- Ressaltar i seleccionar (tic) l'avaluació desitjada per a l'assignatura seleccionada.
5.- Ressaltar i seleccionar (tic) els apartats avaluables desitjats per a l'avaluació seleccionada.
Tornar al pas 4 per a una altra avaluació fins a completar les avaluacions desitjades.

Tornar al pas 3 per a una altra assignatura fins a completar les assignatures desitjades.
Tornar al pas 2 per a un altre estudi fins a completar els estudis desitjats.

Finalment fer clic sobre el botó ‘Generar Arxius'. Triar la unitat on es generaran els arxius (per defecte en la
unitat del disquet) i entregar el suport al professor.

És possible seleccionar les qualificacions que els professors podran utilitzar en el mòdul de notes. Polsant
sobre el botó ‘Mes opcions' accedirem a una pantalla on podrem seleccionar les qualificacions disponibles
per als professors, així com ordenar les qualificacions en l'orde en què volem que li apareguen al
professor. Les seleccions que es facen en esta pantalla tenen caràcter general, és a dir, són per a tots els
discos/suports que es creen, i no sols per al professor per al que ho estem fent en eixe moment.

Funcionament del disc del professor

Obrir la unitat que continga el suport amb els arxius (per exemple A:\)
Entre els arxius de la unitat veurem una aplicació anomenada Notasp.Exe. Este és el programa. Cal obrir-
lo.
Veurem una pantalla semblant a la següent:



Seleccionar el grup (EEOOII) o l'assignatura (Música) que volem qualificar.

Seleccionar l'avaluació que volem i, si és el cas, l'apartat a avaluar.
Veurem una llista amb els alumnes i les seues qualificacions (si ja tenen posades).
Per a introduir o canviar qualificacions triar una qualificació de la llista desplegable.

Poden obtindre's llistats impresos de les qualificacions amb notes  o sense elles . (Es requerix Word
instal·lat)
Poden obtindre's arxius html de les qualificacions amb notes  o sense elles .

Procediment d'Incorporació del disc del professor en Allegro

En el menú principal d'Allegro anar a Gestió / Notes / Mòdul de notes / Llegir disc del professor

Veurem una pantalla semblant a la següent. Fer clic en el botó dels prismàtics i triar la unitat on hem
introduït el disc del professor (per defecte A:).



Es mostraran les dades del professor, les assignatures, avaluacions i apartats que se li van entregar en el
seu dia al professor.

Seleccionar el que es vullga importar (per defecte tot) i polsar sobre el botó ‘Importar'. Si Allegro detectara
una inconsistència (Una nota que ja estava posada i que ara li arriba diferent) s'emetria un informe amb les
incidències i la nota existent quedarà canviada a la nova.


