
Novetats en la versió d’Allegro de febrer de 2009 
 
Nova pantalla per a consultar i operar amb l’expedient dels alumnes. 

Hem pretés que la pantalla siga mes clara i senzilla,  així que hem creat dos quadros: un a 
l’esquerra que mostra els estudis i cursos que va fer l’alumne, i un altre a la dreta que mostra les 
assignatures que l’alumne va cursar per a cada un d’eixos estudis. 

Ara és possible, a més, introduir comentaris de qualsevol longitud a cada un dels estudis de la 
llista de l’esquerra. Estos comentaris es mostraran després del nom de l’estudi a l’hora d’imprimir 
certificats. Per tant, ara és possible introduir comentaris a tres nivells: 

A nivell del centre  (apareixen en tots els certificats que s’expedisquen). 

A nivell d’alumne  (apareixen en la capçalera del certificat d’un alumne). 

A nivell d’estudi  (apareixen davall cada un dels estudis / cursos que ha cursat l’alumne). 
De la mateixa manera que la pantalla, hem remodelat la  certificació acadèmica perquè siga 

mes clara i atractiva. 
A més, els nous certificats són configurables. Es pot seleccionar que apareguen totes les 

assignatures que va tindre l’alumne en cada curs, que és com estava fins ara i, a més, es pot seleccionar 
que aparega una línia resum (amb o sense qualificació resum) precedint a les assignatures o que 
aparega únicament eixa línia resum. Tot açò es configura per cada estudi, d'aquells que impartixca el 
centre. 

Hi haurà estudis en què açò no serà de cap utilitat i altres en què resultarà indispensable per a 

obtindre un certificat apropiat. L’accés és per mitjà del botó . La millor forma de comprovar com 
funciona és provant-ho;  així que avant. Proveu totes les combinacions, comproveu els resultats 
imprimint un certificat i quedeu-vos amb la configuració que més vos agrade o que s’acorde per 
unanimitat. 
 
Per a música, la resta de les novetats són només correcció d’errors o xicotets canvis. 
 
 Només per a idiomes: 
Hem acabat la integració de la FIS en les actes de les proves de certificació i en els certificats 
acadèmics. 
L’aplicació de la FIS en les actes de les proves és automàtica; és a dir, si a l’observar l’acta veiem que 
les notes de les destreses són per exemple 5, 6, 7, 5 a eixe alumne li correspondria un NO APTE. Si en 
el seu lloc apareix APTE és perquè se li ha aplicat la FIS. Per descomptat, perquè açò siga possible, les 
notes dels cursos finals de cicle han d’estar posades (en avaluacions intermèdies o en la final) o figurar 
en l’expedient de l’alumne si són d’anys anteriors. 
Cal mencionar ací que la nota obtinguda durant els cursos de final de cicle (FIS) cal guardar-la (així ho 
menciona el decret) i no caduca (el decret no diu que siga només per a aplicar en la prova de 
certificació d’eixe mateix any acadèmic), per tant eixa nota FIS podrà aplicar-se si l’alumne es 
presenta a la prova en un altre any o en un altre centre. 
 
El certificat acadèmic funciona de la mateixa manera a l’hora d’avaluar com superada una prova de 
certificat. Les qualificacions de la prova conservades en l’expedient de l’alumne sempre estaran 
vinculades a les qualificacions obtingudes en la FIS igualment conservades en l’expedient. D’esta 
manera, si alguna de les destreses de la prova estava avaluada entre 5 i 6 i la FIS és positiva la prova 
serà positiva, però si la FIS és negativa, la prova serà negativa. Així, es pot entendre, que una 
modificació de les notes de la FIS en l’expedient de l’alumne pot donar lloc a una avaluació negativa 
de la prova. 



 
Matrícula per Internet de Proves de Certificació: 
Hi hem hagut de preparar açò en un temps rècord ja que no teníem previst incloure'l per a este curs, 
així que esperem que no hi haja molts errors. Si n’hi ha, perdó. 
El que hem fet és molt semblant a la preinscripció per Internet. Una vegada que acabe el termini vos 
enviarem un fitxer que haureu de carregar en el vostre programa de forma semblant a la preinscripció. 
Una vegada carregat el fitxer obtindreu un llistat dels alumnes inscrits per a poder-lo publicar, encara 
que no hi ha prevista forma alguna de poder modificar les inscripcions. 
Una vegada carregat el fitxer, tindreu les dades disponibles per a matricular els alumnes des de la 
pantalla de matrícula ràpida per mitjà d’un nou botó ‘Matr. Internet’ . 
Hem observat en els primers dies de la matrícula que hi ha alumnes que s’inscriuen diverses vegades 
del mateix (potser per seguretat), així que no vos ha de sorprendre si a l’introduir el DNI/NIE d’un 
alumne en la pantalla de matrícula ràpida i donar-li al botó ‘Matr. Internet’  per a buscar les dades de 
l’alumne en el fitxer, vos apareix una finestreta de selecció perquè trieu una de les inscripcions que ha 
realitzat. Pot ser inclús, que haja fet la mateixa inscripció diverses vegades però amb imports distints 
en cada una (potser va oblidar marcar alguna casella la primera vegada), així que trieu la de l’import 
correcte que coincidisca amb la del justificant de pagament que l’alumne vos presente per a formalitzar 
la matrícula. Òbviament, encara que s’haja inscrit diverses vegades, només haurà realitzat el pagament 
d’una d’elles, així que es tracta de triar la correcta quan el programa vos les mostre. 
Si l’alumne no ha pagat el concepte de matrícula o no ha pagat l’obertura d’expedient quan hauria de 
fer-ho, se vos mostrarà un avís. 
Per a comprovar que l’alumne ha fet el pagament haureu de mirar, en els models 046, que porten el 
segell de l’entitat bancària, i en els models de pagament per Internet, que el núm. de justificant del 
model coincidix amb el que vos mostrarà el programa. 
Una vegada fet açò, la pantalla de matricula ràpida ajustarà els controls desplegables d’estudis, idioma, 
curs etc. per a reflectir la matricula que ha fet l’alumne. El mode de pagament es posarà en ‘Ja pagat’ 
i només haureu de polsar el botó de matricular següent alumne o el de matricular nou estudi com 
habitualment. 
 
Una altra coseta que hem fet és habilitar un botó en la pantalla de matrícula normal per a posar les 
renúncies fàcilment sense haver de posar les notes en cada destresa. 
 


