
MODIFICACIONS ALLEGRO (02-05-2013) 

IDIOMES 

• Modificacions en el certificat acadèmic: 

◦ Mantindre la qualificació de NO PRESENTAT en les avaluacions final i extraordinària i
no reemplaçar-la per NO APTE i per a les qualificacions numèriques substituir-les per APTE
quan és aprovat i NO APTE quan no és aprovat

◦ Per al segon curs de règim presencial; és a dir, nivell bàsic, intermedi i avançat s'a configurat el
que no es mostren les qualificacions per destreses ni el resultat final per a evitar les confusions i
roïns  entesos  ocasionats  per  aplicar  la  FIS en el  resultat  final  de les  proves  de certificació.
Únicament en el certificat acadèmic apareixerà que s'han cursat les ensenyances per als segons
cursos de règim presencial però sense qualificacions.

◦ En les proves de certificació (CNB, CNI i CNA) s'aplica la FIS tant en el la qualificació final
com per a cada una de les destreses.  

◦ Modificació peu de pàgina 

• En les actes de That's English s'afegit la possibilitat que només apareguen les inicials dels noms dels
alumnes com en les actes presencials. 

• Correcció de l'error que apareixia a l'imprimir les actes.

MÚSICA 

• S'han incorporat les plantilles d'assignatures de quart curs de LOE per a les Ensenyances Superiors
de Grau (ESG) en els Conservatoris Superiors de Música (recordar que per a poder matricular en
quart curs per a estes ensenyances ací que afegir este curs per a ESG en Configuració - Estudis
impartits / Avaluacions - Cursos existents) i s'han corregit errors en plantilles de cursos anteriors com
pot ser la substitució d'idioma estranger per idioma aplicat. 

• S'han  incorporat  els  codis  de  notes per  al  MÀSTER  EN  ENSENYANCES  ARTÍSTIQUES
D'INTERPRETACIÓ MUSICAL I INVESTIGACIÓ PERFORMATIVA.

• Incorporació  de  les  qualificacions  INCOMPATIBLE i  SENSE  QUALIFICACIÓ per  a  les
Ensenyances Superiors de Grau (ESG). 

• Correcció de l'error (substitució de la qualificació numèrica per APTE i NO APTE depenent de si la
qualificació numèrica es correspon amb un aprovat o suspens) després d'al recuperar les notes de
l'històric dels alumnes per a les Ensenyances Superiors de Grau, de tal manera que estes es queden
com numèriques amb dos decimals que és com s'han introduït i com a marca el decret. 

• Correccions de les assignatures optatives. 

• S'han incorporat  Davall  Elèctric i Guitarra elèctrica (LOE) per a la petició de títols i llibres  de
qualificacions. 


