
MODIFICACIONES ALLEGRO (08-03-2013)

IDIOMES

• S'ha corregit l'error que apareixia en la pantalla de grups a l'imprimir el llistat
d'estadística de grupos/alumnos. 

• Correcció certificació acadèmica d'un alumne perquè quan tinga com a
qualificació NO PRESENTAT en l'avaluació final o extraordinària li mantinga esta i no 
la canvie per un NO APTE

• S'ha corregit l'error que apareixia en la pantalla de generar el mòdul de notes
del professor quan este impartix Oferta Formativa, Nivell C1 i Nivell C2 

• S'han modificat les actes de segon curs de That´s English perquè quan el
mòdul 3 tinga com a qualificació APTE en cursos acadèmics anteriors li mantinga eixa 
qualificació i no la canvie per un no presentat o no apte que és com ho estava succeint i  
perquè aquells alumnes que estiguen matriculats només del mòdul 5 no apareguen en 
estes actes

MUSICA

• S'han inclòs l'estudi MÀSTER EN ENSENYANCES ARTÍSTIQUES
D'INTERPRETACIÓ MUSICAL I INVESTIGACIÓ PERFORMATIVA, amb la seua 
corresponent plantilla d'assignatures. 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.  A  més  perquè  aparega  la  plantilla 
d'assignatures  d'estos  s'ha d'Actualitzar  la  plantilla  d'assignatures  des  de Processos - 
Processos diversos - Actualitzar plantilles d'assignatures

• He corregit les actes de música perquè calcule correctament la nota
mitjana del curs en aquells casos que tenim assignatures pendents 

• He incorporat en les actes de música l'opció de poder editar el nom dels
docents quan no tinguen professor assignat en eixe grup.
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