
Novetats en la versió d'Allegro de juny del 2010

Sol·licitud de títols.
Fins ara, el fitxer amb les sol·licituds de títols es gravava obligatòriament en un disquet. Des 

d'este moment es podrà triar el disc i/o carpeta on gravar el fitxer. Així mateix, després de la gravació 
s'oferix la possibilitat de comprovar el fitxer gravat, així no cal anar novament al menú a buscar l'opció 
de comprovació i buscar el disc i carpeta on està el fitxer que s'acaba de gravar.

S'ha corregit també el núm. de cada nou enviament que no seguia un orde correlatiu dins de 
l'any natural.

Còpia de seguretat.
El nom d’arxiu per defecte que s'usa per a la còpia de seguretat ha passat de VCOPSEG a 

C_S_Allegro_AAAA_MM_DD on AAAA, MM i DD són respectivament l'any, mes i dia en què es fa la 
còpia.

Quant a la carpeta on es realitza la còpia, fins ara el valor per defecte era el disquet (A:\). Des 
d'ara el valor per defecte serà l'últim utilitzat, és a dir que com a carpeta apareixerà per defecte la 
carpeta on vam guardar l'última còpia de seguretat.

En el cas d'haver de restaurar una còpia de seguretat, en la pantalla apareixeran per defecte la 
carpeta i nom d'arxiu de l'última còpia realitzada.

Importació / Exportació d'alumnes.
S'ha modificat la importació / exportació per a incloure els comentaris a l'expedient de 

l'alumne que fins ara no s'exportaven. Ara s'inclouen tant els comentaris relatius a l'expedient complet 
com els relatius a cada any acadèmic.

Com els arxius exportats són lleugerament distints, no seran compatibles amb els de la versió 
anterior. Això vol dir que per a poder importar dades d'un centre, estes hauran d'haver sigut exportades 
amb la mateixa versió d’Allegro.

Faltes d'assistència professorat.
Ara és possible obtindre en el Comunicat mensual de faltes la llista de faltes de tots els mesos 

sense necessitat d'anar mes a mes com fins ara. Açò és per a ús intern del centre; l'informe que s’envia 
mensualment continua sent el mateix. 

Per a idiomes:

Accés per  Prova Homologada.
S'ha creat un nou comentari a l'estudi – APH Accés per Prova Homologada – Que es podrà 

utilitzar en el moment de la matrícula per a marcar els alumnes que accedisquen per este sistema, 
perquè després l'acta final puga mostrar resultats separats per a estos alumnes. La modificació en l'acta 
es farà en una futura versió.

Manteniment de grups en quadrícula.
S'ha creat una nova utilitat en ‘Arxius / Grups – Quadrícula' per a millorar i simplificar el 

manteniment de grups. Amb esta utilitat es podran duplicar conjunts sencers de grups (per a crear 



grups nous al començament de la matrícula), eliminar conjunts de grups amb seguretat o modificar les 
seues dades. De la mateixa manera es podrà, en conjunt, marcar / desmarcar grups perquè no 
apareguen en la matrícula o moure alumnes d'un grup a un altre només arrossegant i soltant.

Per a una completa informació sobre el funcionament i possibilitats d'esta nova utilitat, veja el 
document sobre eixe tema.

Consulta de notes en la web.
S'ha modificat el fitxer amb les notes dels alumnes que es crea en Allegro per a després pujar-lo a la 
web i que els alumnes puguen consultar les seues notes per Internet. Ara es mostrarà el text ‘<pendent 
de qualificar>' quan no s'hagen introduït encara qualificacions per a l'alumne.

S'ha inclòs també la possibilitat (a criteri del centre) que a més de la nota final, aparega la nota 
de cada destresa amb les sigles APT, NAP, NP, RC per a Apte, No apte, No presentat i Renúncia, 
respectivament. Esta possibilitat de mostrar les destreses estarà disponible d'ací a una setmana 
aproximadament.

Per a música:

Proves per a l'obtenció directa del certificat d'Ensenyances Elementals.
S'ha creat un certificat per a acreditar la superació de la prova. És semblant al què obté 

l'alumne que haja superat les ensenyances en el centre. S'obté des de la pantalla d'introducció de notes 
de la prova, fent clic sobre un alumne de la llista i després polsant el botó de la impressora.

S'ha modificat l'acta de la prova de manera que, en el cas que l'alumne la supere, apareixerà la 
nota mitjana.

http://www.edu.gva.es/soportegc/documents/allegro/0910/Grups_quadricula.pdf
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