
Novetats en la versió d'Allegro de març del 2010 
 
Entre les novetats que ací es descriuen figuren algunes que no són noves d'esta versió sinó de la de 
desembre del 2009 però que havien quedat sense comentar. 
 
Certificat acadèmic oficial. 

Ara es pot configurar de forma independent, per a cada curs de cada nivell d'estudis, la forma 
en què apareixerà la informació en el certificat acadèmic oficial. 
 
E-mail d'alumnes. 

En la pantalla per a enviament d'e-mail als alumnes s'han afegit al filtre les opcions “Tots els 
alumnes matriculats” i “ Alumnes d'un professor”, la qual cosa permet emetre avisos generals a tots o a 
una part dels alumnes quan el professor corresponent falta o per altres motius. 

Addicionalment, ara és possible obtindre una llista dels alumnes que complixen les condicions 
del filtre amb la seua adreça de correu electrònic, encara que no es faça cap enviament de missatge. 
Açò permet que els centres que funcionen amb altres tipus de correu web o que no volen fer 
l'enviament des del mateix ordinador, puguen obtindre la llista d'adreces i usar-les en un altre 
programa gestor de correu. La llista d'alumnes es pot obtindre en el format convencional o usar l'opció 
de ‘taula html' per a manipular i usar la llista en altres aplicacions. 

 
Importació / Exportació d'alumnes. 

En la Importació, l'opció “afegir a la matrícula actual” s'ha canviat per “completar la 
matrícula actual” i s'ha modificat el procés per a evitar duplicar la matrícula en cas d'importar diverses 
vegades les mateixes dades. 
 
Sol·licituds de títols. 

S'ha millorat el funcionament de les pantalles de sol·licituds, propostes i enviaments. En la de 
sol·licituds, a més, s'ha afegit la funcionalitat d'actualitzar les dades personals de l'alumne quan en la 
sol·licitud s'hagen modificat. També s'ha afegit una casella per a especificar el tipus de document 
identificatiu. Des d'ara és possible demanar un títol amb un document que no siga el NIF/NIE, sempre 
dins dels límits que marque la legislació.  

La casella ‘estranger' s'anomena ara ‘extracomunitari' i només ha de marcar-se en el cas 
d'alumnes la nacionalitat dels quals no siga de la Unió Europea ni d'Andorra. 

La pantalla d'enviaments s'ha simplificat i restaurat. 
S'ha actualitzat la codificació dels títols per al ministeri. Açò no és un canvi apreciable, però 

aquells centres que estaven esperant a introduir les seues sol·licituds per este motiu, ja poden fer-ho. 
 
Mòdul de notes. 

S'ha intentat modificar perquè la impressió funcionara amb Open / Star Office per a aquells 
equips que no tenen Office de Microsoft instal·lat. Desafortunadament no ha sigut possible. En el seu 
lloc, quan Word de Microsoft no estiga instal·lat, es generarà un arxiu html que s'obrirà en el 
navegador, des d'on podrà imprimir-se. 

S'ha corregit un problema que ocorria quan, al generar el disc, l'alumne ja tenia notes posades. 
Per exemple, en el cas de les renúncies. Si l'alumne tenia la renúncia posada i al professor no se li 
entregava la possibilitat d'usar les renúncies, la nota de l'alumne es perdia. 
 

 
Per a idiomes: 
 
Actes. 

Es completa la diversificació per aularis permetent obtindre actes separades per aularis o tots 
junts. 



 
Aularis. 

S'ha creat una nova opció en ‘Utilitats / Configuració' dins de ‘Comptador d'impresos de 
matrícula', per a obtindre / extraure un tram de la numeració 046 que té assignada el centre, i usar eixa 
numeració en la matrícula d'un aulari, de manera que es puguen imprimir documents 046 en l'aulari al 
mateix temps que en l'escola sense por de duplicar numeració. Per a una completa informació sobre el 
procés de matrícula en aularis veja el document sobre eixe tema. 

 
Resguard de matrícula. 

S'ha afegit el Codi Compte Client en el resguard de matrícula en el cas que l'alumne trie pagar 
per mitjà de domiciliació bancària. D'esta manera podrà saber en quin compte es va a produir el càrrec. 
També s'ha afegit al peu del resguard, a continuació de la data, l'hora a què s'imprimix. 

 
That's English. 

Seguint instruccions del Servici de Planificació Educativa, ara al matricular un alumne d'estos 
estudis se sol·licitarà informació addicional (si és docent o repetidor i l'import del material) per a poder 
generar un fitxer que s'enviarà a eixe servici quan així siga sol·licitat. En l'actualitat se sol·licita cada 
tres anys. Per a generar el fitxer cal activar l'opció “Generar fitxer d'alumnes de That's English” de la 
pantalla de ‘Processos / Processos diversos'. El programa generarà un fitxer per cada any acadèmic 
que se sol·licite. Així doncs, el / els fitxers generats es podran enviar quan se sol·liciten sense l'enutjós 
treball que suposa recopilar la informació de cursos anteriors. El format de fitxer generat és html. 

Com a complement, i per a facilitar l'elaboració d'informació sobre estos estudis que se 
sol·licita per altres organismes o entitats, s'ha elaborat una ‘Estadística de That's English per tipus de 
matrícula', que es pot obtindre des de la pantalla de matrícula i que mostra la quantitat d'alumnes 
matriculats en cada curs, diferenciant-los segons el tipus de matrícula (Normal 100%, Bonificada 50%, 
Repetidor) 

 
Matrícula per Internet en proves per a l'obtenció de certificat. 

Per a enguany, cada escola pot oferir als seus alumnes la possibilitat d'inscriure's per Internet 
en la prova de certificat especificant l'aulari. Així doncs, s'ha modificat en Allegro la importació del 
fitxer que s'entregarà a cada escola al final del període d'inscripció. És necessari que s'actualitze el 
programa perquè el fitxer es puga importar correctament. 
 
 
Per a música: 
 
Llista d'alumnes amb notes mitjanes de la matrícula. 

Es modifica el càlcul de la mitjana per a tindre en compte, si és el cas, l'avaluació 
extraordinària a més de la final. 

 
Certificat acadèmic oficial. 

S'ha inclòs en el certificat, a manera de comentari, la nota que va obtindre l'alumne en la prova 
d'accés. Açò funciona de forma automàtica. Si es troba l'alumne en les proves d'accés per a 
l'especialitat, curs i any corresponents, es traurà el comentari. No cal configurar res per a això. 
 


