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PANTALLA GRUPS D’ASSIGNATURA
Mòdul Matrícula
Bàsics
Gestió de grups
Grups d’activitat
Creació del camp “Descripció del grup”
S’aconsella que la descripció del grup de matrícula siga el més concís possible i que s’utilitzen
descripcions que identifiquen al grup de la forma amb la qual més familiaritzats estiguen els
alumnes i professors del centre. És a dir, descripcions del tipus A, B, 1, 2, G1, GT1, etc..
Des del Servei d’informàtica van a introduir davant de totes les descripcions de grups la
paraula grup, en la matrícula de campus virtual no era necessari, però en la nova
automatrícula de Ocu si, no és necessari que introduïu expressions del tipus Teoria de, ni el
nom o el codi de l’assignatura.
Com aquest curs anem a matricular amb l'automatrícula de Ocu, han fet algunes
modificacions en aquesta pantalla, la distribució de lletres del NIF ara cal introduir-la en les
noves caselles que han creat a nivell de quotes, amb la finalitat de que la distribució de
lletres del NIF no afecte als alumnes que es matriculen de l’assignatura con el caràcter de
lliure elecció.
Tota la distribució de lletres del NIF que s’havia copiat per a aquest curs acadèmic,
s’ha canviat i introduït en les caselles noves. Si heu de canviar alguna distribució de
lletres o introduir per a algun grup, noves lletres del NIF, heu de:
1º Marcar la casella aplicar capacitat i a continuació en capacitat introduïu un nº 1000
2º Marcar la casella aplicar quotes i emplenar metatipo i capacitat màxima, cal introduir en
metatipo NOL (Totes excepte la lliure elecció) i en cap. max 900 i en les últimes caselles les
lletres inicials i finals
3º Quan els departaments tinguen emplenat el catàleg de lliure elecció, des del Servei
d’informàtica es carregaran els límits amb el metatipo ML i sense cap distribució de lletres del
NIF com figura en aquesta pantalla:

Unitat de Coordinació Acadèmica i de Centres
12 de juny de 2006.

Us recorde, que lletres del NIF hi ha 23:
A, B, C, D, I, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, I, Z
Us passe un exemple d’una assignatura amb quatre grups:
-

Si voleu que l’alumne/a trie qualsevol grup, no heu d’introduir les lletres del NIF en
UXXI.

-

Si voleu que l'alumne/a, estiguen distribuïts per lletres i l’últim grup a triar
alumne amb lletra del NIF C, en automatrícula li apareixeria el grup 1 i el 4)
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup4 (*)
(*)

-

(Ex.

A-H
J-N
P-Z
(No emplenar)

Per exemple per a valencià

En el cas que vulguem tancar un grup, per exemple el 2, es posarà Z-A i es repartiran
les lletres que prèviament estaven en el grup 2 entre el grup 1 i 3. Una vegada es
passen els grups al Campus Virtual no ho hauríeu de comunicar a Coordinació per a
canviar-lo.
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup4 (*)

A-L
Z - A.
M-Z
(No emplenar)

A més de la limitació per lletres del NIF, el sistema també ofereix la possibilitat de limitar
segons el pla de l’alumnat,
LIMITACIÓ DELS ALUMNES QUE PODEN MATRICULAR-SE EN EL GRUP SEGONS EL
PLA DE L’ALUMNE
• Tipus Límit: aquest camp ofereix la possibilitat de restringir la matriculació dels alumnes
en aquest grup d’assignatura segons el pla al que pertanguen. En primer lloc es tria si es
restringeix per Afirmació o per Negació i després, mitjançant el botó d’enllaç del cantó
inferior dreta Lim. Planes, s’accedeix a una pantalla on s’indiquen els plans als alumnes dels
quals afecta la restricció.
Si es limita per Afirmació, els alumnes pertanyents als plans especificats seran els únics
que podran matricular-se en aquest grup d’activitat. En cas de restringir per Negació, els
alumnes pertanyents als plans indicats no podran matricular-se en el grup d’assignatura en
qüestió.

