
Nota important per a centres elementals i professionals de música sobre la versió
de novembre del 2007 d'Allegro

La implantació de la LOE en els centres que impartixen ensenyances de música, tant elementals com professionals, ha suposat,
entre altres coses, canvis en les matèries que l'alumne ha de cursar i en les qualificacions que pot obtindre.

La pressa imposada per la necessitat de matricular amb les assignatures del nou pla va fer que durant l'estiu es modificaren les
plantilles d'assignatures d'Allegro per a adaptar-les al pla nou. Esta mesura va solucionar el problema però només de manera
temporal ja que per a poder qualificar d'acord al nou pla LOE calia fer una reforma major.

Esta reforma consistix en la creació en Allegro dels dos nous estudis (Ensenyances elementals de música i Ensenyances
professionals de música) distints i independents dels del pla anterior (Grau elemental de música i Grau mitjà de música) amb
qualificacions i assignatures distintes.
Atés que la matrícula ja està feta i s'ha hagut de matricular en els estudis del pla anterior però amb assignatures del pla nou, hem
de canviar la matrícula feta en els estudis del pla antic als estudis del pla nou.
És en este moment, abans d'haver de qualificar d'acord al nou pla, quan cal fer el canvi.

Hem preparat en esta versió un procés que s'executarà automàticament a l'instal·lar-la i que farà, per a cada un dels
centres definits en el programa, els canvis següents:

• Afegirà a la llista d'estudis impartits en el centre els estudis d'Ensenyances Elementals de Música i / o d'Ensenyances
Professionals de Música si en el centre ja s'impartien els corresponents del pla anterior.

• Afegirà als nous estudis les mateixes taxes i imports que tenien els anteriors.

• Afegirà a la llista d'assignatures impartides en el centre, en cada un dels nous estudis, les mateixes assignatures que
s'impartien en els estudis del pla anterior.

• Afegirà a la llista d'assignatures impartides per cada professor els nous estudis i en estos, les mateixes assignatures que
tenia en els anteriors.

• En els horaris dels professors canviarà les assignatures impartides de Grau Elemental per les mateixes d'Ensenyances
Elementals i les de Grau Mitjà dels cursos 1r a 4t per les mateixes d'Ensenyances Professionals, deixant les de 5t i 6t com
a Grau Mitjà. Si hi havia alumnes assignats es reassignaran a les noves assignatures.

• Canviarà la matrícula del curs 2007-2008 (la d'anys anteriors no la tocarà) de tots els alumnes de Grau Elemental de
Música a Ensenyances Elementals de Música i la dels alumnes de 1r a 4t de Grau Mitjà de Música a Ensenyances
Professionals de Música. La dels alumnes de 5t i 6t no es tocarà.

Si durant el procés haguera algun problema es desfaran tots els canvis i s'emetrà un missatge informatiu. El procés haurà
d'intentar-se de nou una vegada solucionat el problema.

Si tot ha anat bé es crearan les plantilles per als nous estudis i es deixaran les dels anteriors com estaven abans de la LOE.

Després del procés, la matrícula quedarà d'acord al nou pla i es podrà qualificar apropiadament. Abans caldrà definir les
avaluacions per als nous estudis. Si el centre utilitza el mòdul de notes del professor, comprovarà que la pantalla de creació del
disquet (suport) per al professor, ha canviat amb la intenció de simplificar i aclarir el seu funcionament.
Queda pendent per a una pròxima versió els canvis necessaris en actes, butlletins etc.

Si el seu centre té centres adscrits que utilitzen Allegro ha d'assegurar-se abans d'usar l'opció �Importació / Exportació d'alumnes�
que tant el seu centre com l'adscrit que li envia dades han completat este procés d'actualització de la matrícula.

Abans d'instal·lar esta versió.
Com a norma general faça una còpia de seguretat abans d'instal·lar una nova versió. Esta còpia no ha de ser restaurada després
d'instal·lar perquè anul·laria els canvis que ha fet l'actualització.

En esta versió, per als centres de música, és especialment necessari que es faça una còpia de seguretat abans d'instal·lar i que es
guarde en lloc segur. El motiu és que quan vagen a fer la PGA, si no l'han feta ja, la necessitaran, ja que la PGA d'enguany no
podrà importar els nous estudis, sinó que espera que la matrícula estiga feta en el pla antic. Per esta raó, quan facen la PGA i
hagen d'importar les dades d'Allegro necessitaran eixa còpia de seguretat feta abans d'instal·lar esta actualització.

Sobre l'arxiu a descarregar.
A partir d'ara es deixa de distribuir la instal·lació en diversos arxius d'1.44 MB. (aptes per a disquet) per a fer-ho en un únic arxiu.


