
Novetats en la vesión d'Allegro de Desembre de 2011

Propostes de sol·licituds de Títols:

• En les propostes d'expedició de títols que els centres imprimixen, firmen i
emeten a cada Direcció Territorial, s'ha modificat denominació de la Conselleria,
Direcció Territorial i els càrrecs."

Configuració d'ensenyances en els títols

• En la de sol·licitud de títols per a ensenyances professionals de música LOE
sé ha configurat per defecte que per a les noves sol·licituds siga obligatori introduir la
dada de la nota mitjana amb dos decimals, amb valor màxim i mínim d'un i deu i amb
separador decimal de coma.

IDIOMES

Proves de Nivell:

• He modificat la pantalla d'aspirants a les proves de nivell per a les escoles
oficials d'idiomes. Ara s'ha incorporat un checkbox; denominat Pagat, per a indicar que
s'ha formalitzat la matrícula en la prova de nivell i a més s'ha incorporat un nou llistat
denominat alumnes amb matrícula formalitzada d'una prova de nivell s'obté la
relació d'alumnes que han formalitzat (pagat) la matrícula en la prova de nivell. En esta
mateixa pantalla s'ha incorporat un botó; Buscar alumnes centre, per a obtindre els
alumnes del centre i afegir-los directament com a aspirants a les proves de nivell sense
haver d'afegir novament les dades personals d'estos ja que se recuperen directament de
la base de dades.

Llistat de Matrícula alumnes:

• He afegit un nou llistat a què s'accedix des de la pantalla de matrícula amb la
relació d'alumnes que s'han matriculat fa més de 15 dies i encara no han formalitzat la
matrícula. El llistat es denomina Relació d'alumnes amb matrícula no formalitzada
més de 15 dies.

Generació del fitxer XML per a la plataforma e-learning del That ś English

• En la generació del fitxer XML he modificat la generació de l'arxiu perquè
en aquells casos en què en les dades de l'alumne no existisca l'email el sistema genere
un automàticament amb el format de l'usuari de l'alumne (DNI, NIE o Passaport) i
\@thatsenglish.com.



MÚSICA

Introducció de notes ràpides:

• En pantalla d'introducció de notes ràpida s'ha afegit la possibilitat que es
puga introduir per a les ensenyances professionals de música qualificacions numèriques
amb dos decimals després del Reial Decret 1953/2009, de 18 de desembre. També es
conserva la possibilitat d'introduir una sèrie de codis de notes seleccionant-los des de
desplegable que es mostra al polsar el botó dret del ratolí.


