Manual d’instruccions per a l’accés de les
entitats/escoles al Consell Esportiu
USUARI I CONTRASENYA
Rebràs un correu electrònic del teu Consell Esportiu on s’indicarà la pàgina per iniciar la sessió, així com també el
teu usuari i contrasenya, semblant a la següent imatge:

ACCÉS USUARI
El següent pas és accedir a la pàgina mitjançant l’usuari i la contrasenya rebuda al teu correu.

EDICIÓ DEL PERFIL
Un cop registrat i en cas de ser el primer cop seràs redirigit a la pàgina del teu perfil en la que hauràs de

modificar la contrasenya i si es vol també altres camps com ara l’usuari d’accés per recordar més fàcilment en
altres accessos. El correu pertany a l’usuari que té accés a la pàgina del Consell Esportiu.

MENÚ PERSONAL ENTITAT
Un cop s’ha accedit a la pàgina visualitzaràs un menú on podràs entrar a les dades personals de la teva entitat.

EDICIÓ DE L’ENTITAT
El següent pas important és editar la nostra entitat per tal de verificar tota la nostra informació que estigui
correcta. La edició està repartida en diferents pestanyes.

Detalls:
En la primera ens trobem amb les dades del nostre camp. Les coordenades del mapa de localització es poden
aconseguir en Google Maps, posant sobre el camp del mapa, botó dret i estàs aquí.

(no es obligatori posar mapa localització)

Multimèdia:
Afegeix l’escut/emblema de la teva entitat, tan sols has d’arrossegar la teva imatge en aquest apartat.

Dades de l’equip:
Rectifica si cal els noms dels teus equips que es visualitzaran a la pàgina web.

Dades de contacte:
Afegeix les dades de contacte, i l’adreça de la teva entitat, molt important el TELÈFON/ MÒBIL, EMAIL I NIF(

de l’enitat, l’ampa... intenteu NO UTILITZAR EL VOSTRE DNI) són necessàries per tal de comunicar-vos
qualsevol informació ,

Junta directiva:
Afegeix les dades necessàries.

Color equipacions:
Afegeix els color de l’ equipació principal de la teva entitat.

INSCRIPCIONS ESPORTS COL·LECTIUS
Aquí podràs afegir o editar els teus equips per al Curs/Temporada i categoria corresponent en cada cas.
Podrem inscriure els equips quan s’hagi obert el període d’inscripció.

CREAR O EDITAR UN EQUIP
Inscrivim o editem un equip

Detalls:
En la primera pestanya hem d’afegir la lletra identificativa, en el cas de tenir dos equips en la mateixa
categoria i esport ,( si no, NO ÉS OBLIGATORI POSAR RES) .

Dades de contacte:
Afegeix les dades de contacte de l’equip, són necessàries per tal de comunicar-vos qualsevol informació del
Curs/Temporada.

Un cop afegit o rectificat tot ja pots guardar i tancar.

ESTATS I ACCIONS DELS EQUIPS
Les columnes de període d’inscripcions ens indiquen les dates d’obertura i tancament d’inscripcions de la
categoria, l’estat en que es troba la inscripció i el dia que inscrivim el nostre equip.
Quan els equips ja estan creats podràs veure els diferents estats (columna Estat) i podràs realitzar diferents
accions (columna Accions) sempre i quan els períodes d’inscripció estiguin oberts.
Nota: Un cop afegit un equip, aquest servirà per altres cursos/temporades.
En aquest cas, veureu tots els equips que vau inscriure el curs passat.
I un cop estiguin oberts els períodes d’inscripció ( del 18 de setembre al 9 d’octubre) Podreu:
- RENOVAR l’equip, si es manté, i canviar alguna dada si es cas

- ANUL·LAR i si NO el mantindreu, i aquest quedarà inactiu per aquest curs, no cal que feu res més al respecte.

Quan veieu en la columna d’ESTAT: PENDENT, es que està inscrit correctament i el programa ja ho acceptarà.

- Aquest ens indica que l’equip esta acceptat per la competició.

