MANUAL PER TRAMITAR LES LLICÈNCIES ESPORTIVES DE LA
37a OLIMPÍADA ESCOLAR REUS 2019
PAS 1. OMPLIU ELS FORMULARIS D’INSCRIPCIÓ DEL VOSTRE CENTRE
EDUCATIU I DELS VOSTRES ESPORTISTES
Per formalitzar la inscripció dels equips i esportistes, el responsable del centre educatiu i/o
l’AMPA, haurà de seguir els següents protocols:
1r. Abans del 21 de desembre de 2018 haurà d’inscriure el centre educatiu a la 37a Olimpíada
Escolar a l’aplicació web corresponent: https://goo.gl/forms/Cia3htvHDlqLKbYq1
2n. Abans del 21 de desembre de 2018 haurà d’inscriure els esportistes a la 37a Olimpíada
Escolar, indicant les dades personals i els esports escollits, a l’aplicació web corresponent:
https://goo.gl/forms/dMnHUG5EOo5SWkOF3

ATENCIÓ!!!!
Per fer la llicència esportiva de l’Olimpíada, primer heu de fer la inscripció dels
vostres esportistes al formulari GOOGLE de l’Olimpíada (indicant els esports que
practicarà aquell esportista).
Si no ho feu d’aquesta manera i dins els terminis establerts, el Comitè organitzador
de l’Olimpíada Escolar podrà anul·lar les vostres inscripcions.

PAS 2. ESPEREU LA CONFIRMACIÓ
1. Rebreu un correu electrònic del Comitè Organitzador de l’Olimpíada Escolar, amb el vostre
nom d’usuari i la contrasenya (que us servirà per introduir els esportistes a l’aplicatiu web
del Consell Esportiu)

PAS 3. ENTREU A L’APLICACIÓ.
1. Entreu a la web: http://triptics.cebc.cat
2. Introduïu el vostre USUARI i CONTRASENYA (que us haurem facilitat prèviament)

IMPORTANT!!!
Abans de començar a introduir les dades, assegureu-vos:
- Que teniu totes les dades dels vostres participants: nom i cognoms, data de naixement,
adreça del domicili, CATSALUT i DNI si s’escau
-

Que teniu les fotos individuals de cada esportista, en mida carnet i a color, guardades en
format JPG en una carpeta del vostre ordinador (de 20KB màxim).
Si la fotografia pesa molt (més de 20KB) podeu modificar la mida amb el programa
PAINT:
1. Obriu la fotografia amb el programa Paint
2. Modifiqueu la mida de la fotografia amb el comandament “Cambiar tamaño”

3. Us apareixerà aquesta pantalla:

Mida
òptima de
la
fotografia

Per disminuir la mida de la
fotografía, aneu disminuint
aquest número.
Automàticament (al fer
“Aceptar”) la fotografia es
farà més petita.

4. Guardeu la fotografia en format .jpg a la carpeta del vostre ordinador amb el
nom del participant

PAS 4. INTRODUIR ELS ESPORTISTES A L’APLICATIU
1. Una vegada heu posat el vostre usuari i contrasenya seleccioneu:

GESTIÓ  ESPORTISTES

2. Us apareixerà el formulari on heu d’introduir les dades dels esportistes

ESPORTISTES QUE JA FIGUREN A LA BASE DE DADES DEL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX
CAMP (d’anys anteriors)
Comproveu primer si l'esportista ja existeix en la base de dades de la temporada anterior:
1. Seleccioneu el botó: CERCA

2.

Us apareixerà una pantalla amb les dades de tots els alumnes que estan a la nostra base
de dades d’altres cursos o en la d’enguany.

3.

Quan trobeu un alumne (o més) al llistat, comproveu que les dades introduïdes són les
correctes i aneu seleccionant-los amb el botó:

4.

L’esportista que heu seleccionat us apareixerà al formulari principal. REVISEU QUE TOTES
LES DADES SIGUIN CORRECTES i afegiu aquelles que faltin i SELECCIONEU L’ESPORT:
OLIMPÍADA ESCOLAR.

5.

Seleccioneu el botó

6.

Feu el mateix per a tots i totes les esportistes que tramiteu.

.

ESPORTISTES QUE NO FIGUREN A LA BASE DE DADES D’ANYS ANTERIORS O EN LA
D’ENGUANY
1.
Si heu d’afegir nous esportistes heu d’omplir les dades que se us demanen al formulari
principal:

2.

Quan acabeu d’introduir les dades, seleccioneu el botó

3.

Feu el mateix per a tots i totes les esportistes que necessiteu introduir.

ATENCIÓ!!!!
TOTS ELS ESPORTISTES QUE PARTICIPIN A LES COMPETICIONS HAURAN DE
PRESENTAR LA LLICÈNCIA DE L’OLIMPÍADA ESCOLAR.
Els esportistes dels centres de la comarca del Baix Camp no podran presentar la
llicència dels Jocs Esportius Escolars que utilitzen durant tot el curs escolar.

PAS 5. INTRODUIR LA FOTOGRAFIA DE L’ESPORTISTA
1. Dirigiu-vos a:

GESTIÓ  FOTOS DE CARNET

2. Us apareixerà la següent pantalla amb el nom del vostre centre educatiu per defecte i la
temporada 2016 – 2017.

3. Seleccioneu el nom del vostre esportista en el desplegable d’Esportista

4. Cliqueu el botó “Selecciona foto” i busqueu
ordinador) que heu seleccionat anteriorment.

la fotografia de l’esportista, al vostre

5. Una vegada heu seleccionat la fotografia, cliqueu el botó

6. Assegureu-vos que la fotografia ha estat guardada correctament mitjançant el botó
a l’apartat ESPORTISTES AMB FITXA (a la part inferior de la pàgina).

ATENCIÓ!
Si quan entreu en aquest apartat
veieu la fotografia del vostre esportista vol dir que l’heu
introduïda correctament.
Si no veieu la imatge de l’esportista, vol dir que no l’heu guardat correctament o té un format
incorrecte (no és .jpg).
Haureu de tornar a guardar la fotografia al vostre ordinador seguint els passos que s’indiquen en
aquest manual.

PAS 6. CREAR EL “TRÍPTIC” DE L’ESPORT
1. Un cop introduïdes totes les dades dels/les esportistes heu d’anar a
GESTIO  TRIPTICS
En aquest pas haureu de definir l’esport: OLIMPÍADA ESCOLAR.

2. Us apareixerà la següent pantalla, amb el nom del vostre centre educatiu per defecte i la
temporada 2016 – 2017 .

3. Heu de seleccionar l’esport del tríptic que voleu crear, seleccionant l’opció de l’ESPORT:
OLIMPÍADA ESCOLAR.
4. Si us surt un desplegable de EQUIP, seleccioneu el nom de l’equip.

5. Una vegada heu fet aquests passos, seleccioneu el botó

6. En aquests moments ja heu creat el vostre tríptic de l’esport OLIMPÍADA ESCOLAR. Aquest
nou tríptic apareixerà a la part inferior de la pantalla, a l’apartat de TRÍPTICS.
Com més tríptics genereu més llarg serà el llistat.

7. Ara és el moment d’afegir els esportistes dins del TRIPTIC de l’esport que heu generat.
Seleccioneu el botó

per afegir i editar els esportistes, que heu introduït al PAS 4.

8. Us apareixerà aquesta pantalla, amb el nom del vostre centre educatiu per defecte, el curs
2017 – 2018 i l’esport que heu seleccionat anteriorment.

Olimpíada escolar

9. Seleccioneu els esportistes que apareixen a la pestanya ESPORTISTA (que són els
esportistes que heu seleccionat i creat en el PAS 4)

10. Seleccioneu el botó

.

11. Tots els esportistes s’afegiran al llistat de la part inferior de la pàgina, a l’apartat TRÍPTIC
(DETALL).

1R COGNOM

2N COGNOM

NOM

CATSALUT

ATENCIÓ!
Si no heu seguit correctament el PAS 4 d’aquest manual, els esportistes no us apareixeran en
aquest desplegable.
Haureu de tornar a fer correctament tot el procés.
12. Si heu de tornar enrere o no voleu seguir editant el tríptic, podeu seleccionar el botó
el tríptic quedarà pendent de tramitar. Les dades introduides quedaran guardades.

i

13. Quan heu afegit tots els esportistes, REPASSEU que totes les dades siguin correctes i
seleccioneu el botó
.
En aquest moment el tríptic quedarà tancat i no es podrà modificar ni afegir cap esportista
més.
Si us heu oblidat algun esportista haureu de crear un altre tríptic seguint el PAS 6 d’aquest
manual.

PAS 7. INFORMEU AL CONSELL ESPORTIU QUE HEU CREAT EL
TRÍPTIC
1. Quan TANQUEU un tríptic, envieu-nos un correu electrònic a l’adreça olimpiada@cebc.cat
indicant:
a. Nom del centre educatiu
b. Número d’ID del Tríptic que heu tancat
D’aquesta manera podrem tramitar correctament i de manera efectiva els esportistes que heu
introduït.
2. Una vegada tramitades les llicències, us enviarem un correu electrònic informant-vos que ja
podeu passar a recollir els carnets d’esportista.

RECORDEU QUE LA LLICÈNCIA DE L’OLIMPÍADA ESCOLAR ÉS EL
DOCUMENT OBLIGATORI QUE ELS ESPORTISTES HAURAN DE
PRESENTAR DURANT LES COMPETIONS.
CADA CENTRE EDUCATIU i/o AMPA ÉS RESPONSABLE DE TRAMITAR I
PORTAR EL SEGUIMENT DE LES LLICÈNCIES DELS SEUS/SEVES
ESPORTISTES.

CANVI DE CONTRASENYA
Si voleu canviar la vostra contrasenya només cal que seleccioneu aquest apartat
instruccions que us demana l’aplicació.

i seguiu les

