
MODIFICACIONS ALLEGRO (11-07-2012)

IDIOMES

• S'ha modificat el procés de prescripció en Allegro perquè existisca una única
Prova de Nivell per idioma i no com estava configurat anteriorment on existia una per
cada estudi de NB, NI i NA del mateix idioma.

• Correccions en el càlcul del resultat del curs en el certificat acadèmic per als
estudis de That's English.

• S'han inclòs els estudis de curs d'anglés experimental de nivell C1 i C2.
Recordar que per a poder començar a matricular d'estos s'han d'afegir als estudis del
centre i açò ha de fer-se des de Configuració - Estudis impartits / Avaluacions, ací a
més d'afegir estos estudis al centre es poden configurar els cursos i les avaluacions.
També és necessari configurar les taxes que es van a aplicar al matricular d'estos estudis
i açò ho han de fer des de Configuració - Taxes en la pestanya de taxes del centre, i si
haguera alguna nova per a estos estudis s'afig des de la pestanya de tipus de taxes.
També es pot definir els estudis previs que han d'haver-se superat per a poder ser
avaluat de les assignatures dels nous estudis de nivell C1 i C2. Açò es pot definir des de
Configuració - Requisits per a superar assignatures (açò no impedix realitzar la
matrícula encara que no es complisquen els requisits però sí que mostra un missatge
d'avís indicant que no es complixen les condicions necessàries per a realitzar la
matrícula) . Per exemple; l'alumnat que desitge accedir als cursos experimentals
d'especialització nivell C1 d'Anglés haurà d'acreditar estar en possessió del Certificat de
Nivell Avançat d'Anglés o equivalent acadèmic, o bé acreditar, a través d'una prova de
nivell, haver aconseguit les competències pròpies del nivell avançat.

MÚSICA

• S'habilitat el curs de tercer i inclòs les plantilles d'assignatures per a les
Ensenyances Superiors de Grau dels Conservatoris Superiors de Música.

• S'ha modificat en els actes de música perquè el càlcul de la nota mitjana de
cada curs no compte els assignatures de què l'alumne no esta matriculat i per a aquells
casos en què l'alumne esta matriculat però no se'ls ha posat nota si que és tenen en
compte en el càlcul. Anteriorment tènia en compte tot els assignatures de la plantilla
estiguera o no l'alumne matriculat d'alguna dels assignatures de la plantilla.

• S'ha modificat perquè la sol·licitud de títols a expedir per la Generalitat
aparega la nota mitjana ja que esta no apareixia

• S'ha modificat el càlcul de la nota mitjana del llistat alumnes amb notes
mitges de la matrícula perquè arredonisca a la centèsima i no a la desena per a les
Ensenyances Professionals de Música igual que es fa en les actes.


