
Notes sobre la versió d’Allegro de Desembre del 2008 
 
 
THAT’S ENGLISH 
A l’instal·lar esta actualització s’alterarà la matrícula dels alumnes de Nivell Bàsic de That’s 
English. S’ha establit que no existisquen destreses en el Nivell Bàsic del That’s i per tant 
s’eliminaran les destreses que tenien i quedaran matriculats dels mòduls (dos o tres, segons el curs) 
en compte de les destreses. 
Els alumnes de Nivell Intermedi de That’s English queden igual, és a dir matriculats amb les quatre 
destreses per cada un dels mòduls. 
 
 
QUALIFICAR 
S’ha de qualificar els alumnes SEMPRE; perquè en el seu expedient figure alguna qualificació. 
Tots els alumnes matriculats en els cursos sense certificació han de rebre una qualificació final i una 
altra extraordinària. Tots els alumnes matriculats en els cursos finals de nivell han de rebre la 
qualificació del curs (FIS), independentment de que es presenten o no a la prova de certificació. 
 
Els alumnes que es presenten a una prova de certificació rebran la qualificació obtinguda en la 
prova independentment de si són alumnes del centre o no. 
La qualificació per a l’ensenyança en el centre i per a les proves de certificació es farà per destreses; 
qualificant de forma independent cada una de les quatre destreses: 
Comprensió Oral (CO) 
Expressió Oral (EO) 
Comprensió Escrita (EO) 
Expressió Escrita (EE) 
El programa calcularà la nota global a partir de la introduïda en les destreses. 
 
 
QUALIFICAR LES DESTRESES 
Només s’ha de qualificar de l’1 al 10 sense decimals tant durant el curs com en les proves de 
certificació. Una qualificació inferior a 6 serà una qualificació negativa. Una qualificació igual o 
superior a 6 serà una qualificació positiva. 
Les qualificacions APTE i NO APTE ja no s’han d’utilitzar. Seguixen ací per a preservar la 
integritat de les qualificacions obtingudes pels alumnes el curs passat. Si s’eliminaren de les 
possibles qualificacions, l’expedient dels alumnes quedaria buit en el curs 2007/2008 quan es van 
implantar. 
 
Per a evitar problemes, i que els professors només puguen utilitzar les notes de l’1 al 10, és molt 
recomanable deshabilitar les qualificacions APTE i NO APTE a l’hora de generar els discos 
(mòduls de notes) per als professors; així no hi haurà problemes posteriors. 
Per a habilitar / deshabilitar qualificacions per als professors, cal polsar el botó ‘mes opcions’ de la 
pantalla de generar mòdul de notes per al professor que està en ‘Gestió / Notes / Mòdul de notes / 
Generar disc per al professor’. Cal habilitar / deshabilitar les qualificacions de cada nivell 
d’estudis, però els canvis que es facen són per a tots els professors, no cal fer-ho per cada professor. 
 
Les qualificacions globals (la suma de les destreses)  l’expressarà el programa en els documents 
d’avaluació (actes, FIS, paperetes) en termes d’APTE i NO APTE a partir de les qualificacions 
numèriques introduïdes. 
 
Perquè les qualificacions de l’1 al 10 estiguen disponibles, després d’instal·lar la nova actualització, 
aneu a ‘Processos / Processos diversos’ i allí marqueu l’opció ‘Actualitzar codis de notes’ 



 
 
L'AVALUACIÓ CONTÍNUA 
L’avaluació ha de ser contínua. Això significa que cal informar l’alumne del seu progrés durant el 
curs. Cada centre ha de determinar si desitja introduir en Allegro eixes qualificacions que 
anomenarem ‘intermèdies’ o portar eixe control i informació a l’alumne de forma manual.  
Si es desitja informatitzar el procés s’hauran de crear en Allegro en cada nivell d’estudis tantes 
avaluacions de tipus ‘Intermedi’ com es desitgen, i introduir durant el curs les qualificacions en 
eixes avaluacions intermèdies. D’eixes avaluacions es podran obtindre actes, i Fitxes Individuals de 
Seguiment. 
S'ha de considerar també l'opció del butlletí de qualificacions com a document informatiu per a 
l'alumne. La informació que oferix és major i mes completa que les tradicionals paperetes finals. 
 
Per a crear les avaluacions intermèdies aneu a ‘Utilitats / Configuració ’ i allí polseu el botó 
‘Estudis impartits / Avaluacions’ aneu a la pestanya ‘Avaluacions’ i creeu les avaluacions 
intermèdies que desitgeu. 
És important verificar, en la pantalla on es definixen les avaluacions, que l’orde de les avaluacions 
en la llista seguix un orde cronològic, és a dir que la primera avaluació de la llista ha de ser la 
primera que es realitze durant el curs i l’última de la llista ha de ser l’última que puga tindre lloc 
durant el curs. La llista es pot reordenar fent clic en els quadrets grisos a l’esquerra del nom de cada 
avaluació i arrossegant cap amunt o cap avall sense soltar el botó del ratolí. 
 
Si no es desitgen crear avaluacions intermèdies, les qualificacions finals hauran d’introduir-se 
directament en l’avaluació Final. 
 
Si durant el curs s’ha qualificat en l’avaluació final, el programa mostrarà eixes qualificacions com 
a notes de l’avaluació final. Si al contrari s’han utilitzat les avaluacions intermèdies el programa 
calcularà la qualificació de l’avaluació final a partir de les qualificacions introduïdes en les 
avaluacions intermèdies de la manera següent: 
En NB, NI i NA es farà una mitjana aritmètica entre les qualificacions trobades. Per als No 
Presentats es prendrà el valor 0 (zero). 
En TNB i TNI es prendrà l’última nota trobada com a qualificació final. 
 
S’ha adaptat la pantalla d’Allegro d’introducció ràpida de notes perquè puga mostrar totes les 
destreses al mateix temps de manera que: 

• -Si triem una avaluació podrem triar totes les assignatures i així veure totes les destreses. 
• -Si triem totes les avaluacions només podrem triar una de les destreses per a veure així la 

seua evolució durant el curs. 
 
 
S’ha adaptat també el mòdul de notes per al professor perquè ara mostre quatre columnes per a 
qualificar les destreses. Ara el mòdul ja no és bilingüe, sinó que es triarà l’idioma a l’hora de 
generar-lo segons les preferències del professor. 
 
En les actes es mostraran les qualificacions obtingudes pels alumnes. En les actes de l’avaluació 
final i extraordinària es mostrarà a més una columna amb la qualificació global de les 4 destreses 
que serà APTE quan en les 4 destreses tinga una qualificació igual o superior a 6 i NO APTE quan 
en alguna de les destreses la qualificació no arribe a 6. 
En el cas d’actes de That’s English es mostraran qualificacions de mòduls superats en anys anteriors 
en cursiva. Igualment, es mostraran en cursiva les qualificacions obtingudes en l’avaluació final 
quan s’estiga imprimint l’acta de l’avaluació extraordinària de NB, NI o NA i no hi haja notes 
posades en esta última avaluació. 



 
 
A l’hora de tancar el curs i que les qualificacions finals i extraordinàries passen a l’expedient de 
l’alumne passaran en el seu format natiu, és a dir, en termes de l’1 al 10. Al produir certificats el 
programa s’encarregarà d’obtindre una única línia resum en compte de les 4 destreses i de qualificar 
eixa línia resum com APTE o NO APTE a partir de les qualificacions numèriques. Esta part dels 
certificats queda pendent per a una pròxima actualització del programa. 


