
Novetats en la versió d’Allegro de maig del 2011

Fotografia de l’alumne i professor
Ara, quan s’assigna un arxiu d’imatge com a foto d’un alumne o professor, l’arxiu es 
copiarà automàticament a una carpeta específica per a fotos dins de la carpeta on Allegro 
estiga instal·lat. Açò permetrà que les imatges es puguen mostrar en tots els equips 
connectats en xarxa local sense problemes.

Enviament d’email a alumnes
S’han ampliat les possibilitats del filtre d’alumnes per especialitat i curs. Ara és possible 
seleccionar totes les especialitats i tots els cursos.
S’ha inclòs un nou botó en esta pantalla per a quan hi ha problemes amb l’enviament de 
missatges des d’Allegro. El que fa el nou botó és copiar la llista de les adreces del filtre al 
portapapers, de manera que l’usuari pot obrir el seu programa gestor de correu 
manualment, crear un nou missatge, ‘apegar' la llista d’adreces per al nou missatge i 
enviar-lo. Per descomptat, la llista d’adreces també es pot apegar en qualsevol altra 
aplicació (Excel, Word, etc.).

Faltes de professors
S’ha actualitzat la llista de motius per a faltes justificades.

Pagament de taxes
S’ha afegit a la pantalla de pagament de taxes el núm. d’expedient de l’alumne i un 
desplegable per a canviar l’orde en què es mostraran els alumnes.

Llistat d’alumnes amb una determinada nota
Ara al demanar este llistat, es pot filtrar a més per idioma/especialitat.

Carnet de professor
S’ha creat un carnet de professor que es pot imprimir amb o sense les dades fixes 
(logotip, nom del centre…) per si el centre preferix usar carnets en blanc o ja 
preimpresos.
La impressió es pot fer des de la pantalla de dades personals del professor; en conjunt des 
del botó de la impressora o individual fent clic dret en la foto del professor.

Fitxer amb claus registrals tornat per la territorial
S’ha creat un nou llistat perquè firmen els alumnes a la recepció del títol per si es preferix 
o no es té el que envia la territorial. Este nou llistat es pot obtindre quan es carrega el 
fitxer amb les claus que torna la territorial.

Anotacions del centre en l’ajuda del programa
S’ha corregit el problema que impedia guardar les anotacions del centre a l’ajuda del 
programa.



Per a idiomes:

Control de convocatòries
S’ha modificat la forma de comptar les convocatòries consumides per al pla nou. Ara el 
que es mostra és la quantitat d’anys invertits en l’idioma i nivell.

Estadístiques de matrícula i resultats
S’ha afegit a estes estadístiques el núm. d’alumnes suspesos i el núm. d’alumnes no 
presentats.

Certificat de superació de la prova de nivell bàsic
Seguint instruccions del servici de beques, títols i ajudes a l’estudi, s’ha canviat el format 
del certificat que acredita la superació de la prova. A més, este certificat ja no es podrà 
obtindre des de la pantalla de l’expedient de l’alumne. Ara s’ha d’introduir una sol·licitud 
de títol igual que es fa amb el de nivell intermedi, només que este no cal tramitar-lo ni 
enviar-lo a cap lloc. Només introduir la sol·licitud en ‘sol·licitud de títols' i ja es pot 
imprimir.

Certificat de superació de la prova de nivell intermedi
Ara, quan es carregue el fitxer amb les claus registrals que envia la territorial, es podran 
imprimir d’una sola tirada tots els certificats les claus dels quals s’han rebut. La 
possibilitat d’imprimir-los de forma individual continua existint.

Per a música:

Certificat de superació d’ensenyances professionals / grau mitjà.
Ara este certificat mostra les hores anuals de cada assignatura cursada amb un total per 
curs.

Etiquetes adhesives per a llibre de qualificacions.
S’ha creat una nova utilitat en el menú ‘Gestió / notes / etiquetes per al llibre de 
qualificacions' que permet l’obtenció de les etiquetes de notes, de dades personals, de fi 
d’estudis/sol·licitud del títol i d’entrega del llibre. Poden obtindre's etiquetes de notes per 
a tot un curs i/o especialitat quan es tracta de la matrícula actual. També poden obtindre's 
etiquetes de notes d’anys anteriors de forma individual. Les etiquetes de dades personals i 
entrega del llibre poden també obtindre's des del Registre de Llibres. La de fi 
d’estudis/sol·licitud del títol pot també obtindre's des de la pantalla de sol·licituds de 
títols.
La mesura de les etiquetes és l'habitual per al llibre: 175x135 mm. 2 etiquetes en un full 
A4. Com a mostra es pot consultar la referència 11659 d’Apli.


