
Descripció 
Esta utilitat permet veure i manejar els grups del centre en forma de llista simplificant les tasques de 
manteniment. 
Esta és una imatge de la pantalla la primera vegada que es carrega: 

 
Ací podem veure una llista que mostra els grups del centre. El nom del grup, el curs, idioma, l'horari, el 
professor, l'aula i la quantitat d'alumnes que té el grup l'any acadèmic seleccionat (veja Panell d'Opcions ). 
També es mostra a la dreta, si li donem espai per a això, la llista d'alumnes que estan en el grup seleccionat 
l'any acadèmic seleccionat. 
 
 
A continuació es mostra la mateixa pantalla eixamplada per a poder veure la llista d'alumnes, l'aula i la 
quantitat d'alumnes:  



Per a poder eixamplar la finestra necessitem: 
1. Maximitzar la finestra d'Allegro. 

2. Estirar la finestra de grups per a eixamplar-la. Per a això situem el ratolí en la vora de la finestra 2 i, 
quan el punter del ratolí es convertisca en una fletxa que apunta en direccions oposades, 
arrosseguem el ratolí per a augmentar la grandària de la finestra. Esta operació es pot fer des de 
qualsevol dels 4 costats de la finestra. 

3. Desplaçar la barra daurada vertical 1 cap a esquerra o dreta per a donar més o menys espai a la 
llista d'alumnes del grup. 

D'ara en avant, quan carreguem esta finestra, apareixerà amb la grandària amb què la vam deixar l'última 
vegada, sempre que la finestra principal d'Allegro tinga suficient espai. En cas contrari apareixerà com la 
primera vegada. 
 
 

Funcionament  

És possible ordenar la informació mostrada per qualsevol de les columnes fent clic sobre el títol de la 
columna. Fent clic de nou la informació s'ordenarà en orde invers. 

La icona  indica que el grup té alumnes matriculats en algun any acadèmic que pot ser diferent de l'actual. 
Per tant el grup no es pot esborrar . 

La icona  indica que el grup no té alumnes matriculats en cap any acadèmic i per tant es pot esborrar . 
El nom del grup en color roig indica que el grup no es mostrarà  en la matrícula. 
El nom del grup en color negre indica que el grup es mostrarà  en la matrícula. 
 

És possible marcar o seleccionar diversos grups per a realitzar sobre ells una Acció  3 (eliminar, mostrar / 

no mostrar en matrícula, crear nous grups). Per a això poden utilitzar-se les caselles de verificació  que 

apareixen a l'esquerra del nom de cada grup 5, o bé usar la tecla majúscules o la tecla 'Control' tenint-la 
pressionada al fer clic sobre cada grup. 
 
Si s'han seleccionat un o més grups (el nom del grup o grups apareix ressaltat), i també hi ha grups marcats, a 

l'hora de realitzar una Acció  3 sobre eixos grups, tindrà prioritat la llista dels marcats  sobre la dels 
seleccionats. 
 
 

Panell d'Opcions 4 
En el panell d'opcions es poden activar unes caselles de verificació per a mostrar o no els grups sense 

alumnes  o els grups que no estan actius en la matrícula. 

 
 
El fet de marcar estes caselles del panell d'opcions no canvia l'estat del grup. Simplement fa que es mostren o 
no en esta pantalla. 
En eixe mateix panell, hi ha una casella per a seleccionar l'any acadèmic . Este s'usa per a calcular i mostrar 
els alumnes que hi ha en cada grup en eixe any. 
 
 
 
 
 



 

Panell d'Accions 3 

 
 
 
Eliminar 
Pot eliminar un o més grups marcant-los o seleccionant-los en la llista de grups i després polsant este botó. 

Només s'eliminaran els grups que no tenen alumnes en cap any acadèmic (aquells que mostren la icona ). 
 
 
Modificar  
Este botó permet modificar les dades del grup (nom, nivell, idioma, curs, capacitat, horari, professor, aula).  

Si el grup té alumnes matriculats  en algun any acadèmic no podrà modificar el nivell ni l'idioma ni el curs. 

Per a guardar o cancel·lar els canvis, use els botons corresponents . 
Per a modificar les dades de diversos grups (l'un darrere de l'altre) ràpidament, després de guardar o 
cancel·lar, faça clic sobre altre grup dels de la llista sense tancar esta finestra de modificació (sense polsar el 
botó D'acord ). 
El botó D'acord  tanca esta finestra. Si ha fet canvis en algun grup i tanca la finestra sense polsar el botó de 
guardar els canvis, estos es cancel·laran. 
 
 
Mostrar en matrícula / No Mostrar en matrícula  
Estos botons permeten indicar que el grup o grups seleccionats o marcats seran visibles o no en la pantalla de 
matrícula. 
 
 
Crear nous grups 



Si en el seu centre es creen grups nous tots els anys per a la matrícula d'eixe any, esta utilitat li permetrà fer-
ho d'una forma ràpida, ja que duplicarà tots els grups que vullga. Només ha de seleccionar en la llista de 
grups aquell o aquells que vol duplicar per a l'any següent i polsar este botó. 

 
Apareixerà una finestra on podrà especificar una part  del nom dels grups seleccionats que serà substituïda 
per un altre text  en el nom dels nous grups que es crearan. 
Per exemple, si per al nom dels grups utilitza el format 2009 Anglés 1 NB  pot introduir 2009 en la casella 'text 
a substituir' i 2010 en la casella 'text substitutiu' de manera que en el nom dels nous grups que es crearan se 
substituirà el text 2009 per 2010. En el nostre exemple li quedaria 2010 Anglés 1 NB . Així crearà nous grups 
fàcilment partint de les dades dels grups ja existents. 
Si ho desitja, els nous grups poden tindre assignat el mateix professor i aula que els grups originals si marca 
les caselles corresponents de la part inferior de la pantalla. 
 
Pot experimentar amb esta ferramenta sense temor. Si s'equivoca en la creació de nous grups, sempre pot 

esborrar-los ja que estaran buits , sense alumnes. 
 
 
Llista d'alumnes  del grup 
Canvi de grup 

Desplace la barra vertical daurada 1 a dreta o esquerra per a veure la llista d'alumnes que, l'any acadèmic 
seleccionat (veja Panell d'Opcions ), estan en el grup seleccionat. 
Pot canviar un alumne de grup simplement fent clic sobre el nom de l'alumne i arrossegant-lo sobre un altre 
dels grups de la llista. El grup haurà de ser del mateix nivell i idioma, i tindre capacitat suficient; en cas 
contrari, es mostrarà la icona     quan arrossegue l'alumne sobre un grup de distint nivell o idioma, per a indicar 
que no es pot canviar l'alumne a eixe grup. 
 
Si el grup de destí és del nivell i idioma de l'alumne però està ple, també apareixerà la icona     quan intente 
arrossegar l'alumne sobre eixe grup. En este cas és possible sobrepassar la capacitat del grup i forçar la inclusió de 
l'alumne, si mentres arrossega manté polsada la tecla majúscules. 
 
 
Nota: Les tecles majúscules es troben en el seu teclat just per damunt de les tecles ‘Control' i mostren una 
fletxa cap amunt (  ). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


