
ACTUALITZACIÓ ALLEGRO (10-07-2015)   

MUSICA 

• Ampliació rang numeració Conservatori Professional de música d'Ontinyent 

• Correccions  errors  tipogràfics  en  els  certificats  finals  estudis  ensenyances  elementals  i
professionals de música 

IDIOMES 

• Correcció errors en les actes per als estudis de That's English 

• Ampliació rang numeració Escueña Oficial d'Idiomes de Sagunt 

• S'ha  modificat  que  l'aulari  d'Ontinyent  que  estava  vinculat  l'E.O.I.  d'Alzira  (46018382)
passe a estar vinculat amb l'EOI de Xàtiva (46028661) i l'aulari d'Ayora que estava vinculat
l'E.O.I. d'Alzira (46018382) passe a estar vinculat amb l'EOI de Xàtiva (46028661) 

• Eliminació en el  peu de pàgina de les certificacions acadèmiques de les escoles oficials
d'idiomes  el  referent  a  les  equivalències  del  valencià.  En  concret  s'ha  suprimit:
EQUIVALÈNCIES VALENCIÀ (DOGV 24-08-94) 

CE = Grau Mitjà de la Junta Qualificadora 

CS = Grau Superior de la Junta Qualificadora 

• Incorporació That´s English de Nivell Avançat i Mòdul 10 per a la prescripció i matrícula
2015/2016. 

Per a afegir estos estudis en Allegro cal configurar-ho des d'Utilitats - Configuració - Estudis
impartidos/Evaluaciones, i a seleccionar estudis s'incorpora That´s English NA com a

estudis impartits 



A configurar estudis es marquen com a cursos existents 1 i 2, encara que per a enguany 
acadèmic el curs 2 inclús no esta en vigor 

A continuació s'han de definir les assignatures  de què es compon. Açò s'ha de fer  des  
d'Utilitats  -  Configuració  -  Assignatures  impartides  seleccionant  l'estudi  i  afegint  les  
assignatures que els componen 

Primer de That´s English NA estaria compost per Mòdul 9 i Modulo10, tal com mostre en 
les següents imatges 



És necessari revisar i corregir en el cas que siga necessari That´s English NB i NI, de tal  
manera que quede configurat de la manera següent 

That´s English NB: 

• Mòdul 1 (curs 1) 

• Mòdul 2 (curs 1) 

• Mòdul 3 (curs 2) 

• Mòdul 4 (curs 2) 

That´s English NI: 

• Mòdul 5 (curs 1) 

• Mòdul 6 (curs 1) 

• Mòdul 7 (curs 2) 

• Mòdul 8 (curs 2) 



També per a la matrícula és important definir les taxes per al That´s English NA. Açò ha de 
fer-se des d'Utilitats - Configuració - Taxes. I en les taxes del centre seleccionem l'estudi i 
les taxes de què este es compon 


