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 Capítol 

 
Documentació Acadèmica 12

 
 
En este capítol aprendrà a: 
 
• Crear etiquetes per al Llibre de qualificacions. 
• Emetre certificats. 
• Extraure expedients d’alumnes. 
 
 
Este capítol tracta les opcions del menú Ges-
tió relacionades amb la documentació acadè-
mica i administrativa que no hagen sigut trac-
tades en el capítol 10 "Avaluació". 
 

 
 

ETIQUETES 
 
Des del Menú Gestió pot obtindre les opcions 
d'Etiquetes de notes i Etiquetes per al llibre 
de Qualificacions. 
Qualsevol d'estes opcions permetrà produir 
unes etiquetes adhesives,  que podrà col·locar 
en el llibre de qualificacions,  i que substituïxen 
els segells que es col·locaven en el citat llibre,  
amb la finalitat de poder omplir la informació 
que requerien. 
Esta opció està pensada únicament per a im-
pressores d'injecció de tinta o làser i, també, 
per a unes dimensions especials: han de ser 
fulls de format DINA4 amb dos etiquetes per 
full, per a imprimir en apaïsat. 
 

 
 

Etiquetes de notes 
Faça clic en l'opció Etiquetes notes per a do-
nar pas a la pantalla de Llistar Etiquetes de 
notes. 
En esta pantalla ha de procedir de la següent 
forma: 
1. Seleccione l'alumne o grup del qual desitja 

obtindre l'etiqueta. 
Indique de quina avaluació s'imprimiran les 
notes: juny o setembre. 
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Complete la informació i confirme, en cas d'optar per l'avaluació de juny, si només desitja les 
etiquetes dels alumnes que ho han aprovat tot. Esta confirmació forçarà el programa a aplicar 
un filtre, en funció del nivell educatiu, així: 
• En Primària: generarà les etiquetes dels alumnes que acaben cicle i promocionen.  
• En ESO: generarà les etiquetes dels alumnes de 2n, 3r i 4t que promocionen al següent 

curs. 
• En la resta dels casos,  generarà les etiquetes: 

• Al juny,  dels alumnes aprovats. 
• Al setembre,  de tots aquells alumnes que tinguen alguna assignatura pendent per a se-

tembre. 
 

 
Opte per Visualitzar el resultat en pantalla o 
Imprimir directament,  fent clic sobre els bo-
tons corresponents. 
 
Obtindrà una visualització preliminar, si opta 
per la referida opció. A l'esquerra es mostra un 
fragment dels resultats del primer cicle d'ESO, 
de l'opció Etiquetes de notes. 
 

Etiquetes de llibres 
Faça clic en l'opció Etiquetes llibre de 
qualificacions per a donar pas a la panta-
lla de Llistar Etiquetes de matricula del 
llibre de qualificacions. 
En esta pantalla ha de procedir de la se-
güent forma: 
 
1. Seleccione alumne o grup. 
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• Si els alumnes són de Primària o ESO, obtindrà 
el primer full de dades personals del llibre de 
qualificacions. En la pràctica,  esta utilitat no-
més servix per als alumnes de 1r de Primària,  
que són els que reben el llibre nou. Si seleccio-
na un curs de Primària,  els botons 1r full, 2n 
full i Full de dades queden desactivats. 

 

• Per als alumnes de Formació Professional (cicles formatius), el programa mostrarà un full 
de dades personals  i el full amb les dades de matrícula.. 

 
• En el cas dels alumnes de Batxillerat LOGSE hi ha dos tipus de full de matrícula: 

• El primer té les dades relatives al títol amb què es presenta i dades de matrícula. 
• El segon,  només les dades de matrícula. 

 
2. Seleccione el full que desitge imprimir. Si ha seleccionat la casella de Full de dades perso-

nals,  també obtindrà el primer full del llibre de dades personals.  
• Açò mateix succeirà amb els alumnes de BUP. 

• El primer full de dades de matrícula és el d'inici de l'expedient. Els següents són els fulls 
d'inscripcions. Si imprimix els fulls d'inscripcions, eixiran dos alumnes per etiqueta, ja 
que les inscripcions ocupen la meitat d'un full del llibre. Ha de tallar l'etiqueta per la mei-
tat. 

• En el cas d'estos alumnes indique,  també,  si desitja imprimir els fulls de dades perso-
nals i el tipus de full de matrícula.  

 
Opte per Visualitzar el resultat en pantalla o Imprimir directament fent clic sobre els botons 
corresponents. 
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CERTIFICATS 
 
Des del Menú Gestió Certificats pot obtin-
dre les següents possibilitats: 
• ERPA. 
• Certificat acadèmic. 
• Certificat d'estar matriculat al centre (diver-

ses possibilitats). 
• Certificats d'alumnes (diverses possibili-

tats). 
• Certificats de professors (diverses possibili-

tats). 
• Certificat de fi d'estudis. 
 
 
 
 

ERPA 
 
 
Seleccione Gestió Certificats  ERPA 
 
Per a obtindre l'ERPA d'un alumne o d'un grup 
procedisca de la següent forma: 
1. Seleccione l'alumne o grup. 
2. Marque, si és procedent, la casella: Amb 

tot aprovat. 
3. Visualitze en pantalla o Imprimisca. 
 

Si l'alumne seleccionat té dades,  obtindrà la 
vista preliminar de l'esquerra. 
 

 

Certificació acadèmica 
 
Seleccione Gestió Certificats  Certificació acadèmica 
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Per a obtindre el certificat acadèmic d'un 
alumne o d'un grup procedisca de la següent 
forma: 
1. Seleccione l'alumne des del botó Recerca. 
2. Seleccione,  en el desplegable,  el curs del 

qual desitja el certificat. 

 
 

3. Delimite el curs inicial i final, escrivint en 
cada camp el número corresponent. 

obtindrà els 4 cursos. 
 

obtindrà només els 2 primers 
cursos. 
4. Visualitze o Imprimisca els resultats. 
 

 

Certificació de matrícula 
 
Seleccione Gestió Certificats  Certificació de matrícula 
 
Per a obtindre certificats de matrícula d'un 
alumne procedisca de la següent forma: 
1. Seleccione l'alumne; el camp expedient es 

completarà automàticament. 
2. Determine el tipus de certificat; les opcions 

possibles són: 
• Només certificat. 
• Certificat que incloga assignatures, de 

les quals està matriculat. 
• Certificat amb notes, del curs anterior. 
• Certificat amb notes, del present curs. 
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3. Indique si desitja que el certificat incloga la 
capçalera. 

4. Visualitze en pantalla o Imprimisca el 
resultat. 

L'aspecte genèric que mostrarà el certificat 
serà paregut  al de la imatge de l'esquerra. 

 

Certificats d’alumnes 
 
Seleccione Gestió Certificats  Certificació d’alumnes 
Per a obtindre certificats d'alumnes procedisca 
de la següent forma: 
1. Seleccione l'alumne, el camp expedient es 

completarà automàticament. 
2. Determine el tipus de certificat, les opcions 

possibles són: 
• Horari personal de l'alumne. 
• Becari del MEC. 

3. Indique si desitja que el certificat incloga la 
capçalera. 

4. Visualitze en pantalla o Imprimisca el 
resultat. 

 
 

 
 

Certificat de fi d’estudis 
 
Seleccione Gestió Certificats  Certificació finalització d’estudis 
Per a obtindre certificats d'alumnes que han 
finalitzat els seus estudis procedisca de la se-
güent forma: 
1. Seleccione l'alumne; el camp expedient es 

completarà automàticament. El botó de se-
lecció de l'esquerra mostrarà tots els alum-
nes; el de la dreta mostrarà alumnes del 
llistat històric. 

2. Determine el tipus de certificat, segons els estudis finalitzats. 
3. Indique si desitja que el certificat incloga la capçalera. 
4. Visualitze en pantalla o Imprimisca el resultat. 
 

 
El programa comprova si l'alumne ha acabat els estudis; no obstant això, si no té cons-
tància,  també permet obtindre el certificat. 
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Certificats del professorat 
 
Seleccione Gestió Certificats  Certificació de professors 
Per a obtindre certificats de professors, proce-
disca de la següent forma: 
1. Seleccione el professor. 
2. Determine el tipus de certificat. Les opci-

ons disponibles són: 
• Horari del professor. 
• Període treballat al centre. 
• Activitats extraescolars en què ha parti-

cipat.  
En el cas de Període treballat i Activitats ex-
traescolars és necessari haver omplit: 
• Històric de càrrecs: Arxius Professors 

Històric de càrrecs. 
• Activitats extraescolars: Auxiliars Acti-

vitats (per a donar d'alta les activitats).  
Arxius Horaris Activitats (per a es-
tablir l'horari, data i professors responsa-
bles). 

3. Indique si desitja que el certificat incloga la 
capçalera. 

4. Visualitze en pantalla o Imprimisca el 
resultat. 

 
 
 

EXPEDIENTS 
 
Des del menú Gestió  Expedients  pot ob-
tindre la informació continguda a l'arxiu d'a-
lumnes històrics.  
Faça  clic sobre l'opció per a accedir a la se-
güent pantalla. 
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Des de la pantalla de llistat d'expedients pro-
cedisca de la següent forma: 
1. Definisca l'ordre de la selecció,  per nom o 

per codi. 
2. En funció de la definició anterior elegisca el 

rang d'alumnes des de / fins a. El progra-
ma mostra un missatge si no existixen a-
lumnes a l'arxiu històric. 

3. Indique els anys dels quals desitja informa-
ció (El programa mostrarà,  per defecte,  
l'any immediatament anterior). 

 
 

4. Accepte la informació que ha de tindre la impressió de l'expedient: tot l'expedient (exclourà 
les dos opcions següents), la portada o l'any acadèmic. 

5. Establisca un últim filtre, segons els nivells escolars cursats, seleccionant el valor des del 
camp desplegable. 

 
En les il·lustracions següents apareixen dos exemples. A l'esquerra, la portada i, a la dreta, 
l'any acadèmic.. 
 

 


