
Novetats en la versió d'Allegro de gener del 2011

Butlletí de notes.
Les observacions introduïdes a l'hora d'imprimir el butlletí, ara es guarden de 

manera que, fins que es canvien, s'imprimixen en tots els butlletins.

Sol·licituds de títols.
En la pantalla de sol·licitud, en les dades personals, s'ha afegit una casella per al tipus 

de via. Seguint instruccions del Servici de Beques, títols i Ajudes a l'Estudi, s'ha 

inclòs a més una casella on apareixerà en els nous títols que es demanen la clau 

registral del registre central de títols a més de l'autonòmica. En els títols de nivell 

intermedi d'idiomes que són expedits pel centre també apareixerà ara esta nova clau.

Mòdul de notes.
Al generar els fitxers del mòdul de notes del professor, ara Allegro recorda 

l’última carpeta i unitat on es van generar els fitxers per a facilitar la tasca. Esta 

mateixa carpeta i unitat serà la utilitzada per defecte quan els fitxers, una vegada 

posades les notes, siguen carregats en Allegro.

L'executable (notasp.exe) que utilitza el professor ha sigut revisat i canviat per 

a adaptar-lo a la introducció de notes numèriques amb decimals que exigix el nou pla 

d'estudis superiors de música. De pas, s'ha utilitzat la mateixa filosofia per a 

simplificar la introducció de notes per a totes les ensenyances. Ara no cal fer clic en 

cada casella per a obrir el desplegable de les notes i seleccionar-ne una (procés que 

resultava un poc lent). En el seu lloc, es pot teclejar directament la nota en la casella, 

la qual cosa combinada amb la utilització de les tecles de direcció i/o el tabulador del 

teclat, fan que la introducció de notes siga ara prou més ràpida. Si fóra necessari, es 

pot obtindre una llista desplegable amb les qualificacions fent clic amb el botó dret 

del ratolí sobre cada casella.

Firmes de secretari/a i director/a en certificat acadèmic oficial.
En la pantalla de dades del centre (‘Utilitats / Configuració' – Dades del 

centre) hi ha ara un botó que ens porta a una nova pantalla que pot arreplegar les 

firmes escanejades del director/a i el secretari/a, així com el segell del centre. Si 

s'inclouen, estes imatges escanejades apareixeran en el certificat acadèmic oficial i 

algun altre certificat. Se n'aniran incloent en més certificats baix demanda. Si no es 

desitja que apareguen les firmes escanejades, no les incloga en esta nova pantalla.

Per a idiomes:

Llistat de resultat de sorteig d'alumnes preinscrits.
S'ha inclòs ara en estos llistats, en la prova de nivell, el curs a què la dita 

prova li dóna accés a l'alumne fent un encreuament entre la preinscripció en prova de 

nivell i els alumnes inscrits i els seus resultats en esta prova.

Pantalla de matrícula ràpida.
En el desplegable del grup s'ha inclòs ara la capacitat del grup i s'ha acurtat el 

nom de l'aulari.

Aplicació de la FIS.



Seguint instruccions d'Ordenació Acadèmica, s'ha modificat en Allegro 

l'aplicació de la bonificació sobre la prova de certificació a què dóna dret una FIS 

positiva. A partir d'ara, la FIS positiva només tindrà efectes per a la prova realitzada 

en el mateix any en què es va obtindre la FIS.

Per a música:

Introducció ràpida de notes.
Esta pantalla s'ha refet per a la introducció de les qualificacions numèriques 

amb decimals del nou pla d'estudis superiors de música. Algunes de les millores 

també són compartides per la resta d'ensenyances.

DNI/NIE de l'alumne en certificats.
Ara el DNI/NIE de l'alumne apareixerà en els certificats de fi d'estudis 

d'ensenyances elementals i professionals i en el de resultat de la prova d'accés.

Acta de notes.
S'han fet canvis en la pantalla d'imprimir l'acta de notes per a intentar que 

l'assignatura quede fixa quan es canvie el curs, ja que fins ara la llista d'assignatures es 

recarregava cada vegada que es canviava el curs i per això se situava cada vegada en 

la primera assignatura de la llista.

Estudis superiors de Música.

S'ha finalitzat la implementació en Allegro del nou pla d'estos estudis. Ja estan 

disponibles les actes, el mòdul de notes del professor, la pantalla d'expedients, la 

impressió de certificats, fulls per a l'expedient, etc.


