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CODIS D’ACCÈS A VOTACIONS JUGA VERD PLAY
Un tret diferencial del projecte Juga Verd Play és la integració en el procés de valoració
de tots els agents que participen en la competició escolar: famílies, dinamitzadors de
joc, tècnics i tutors de grada. El projecte es fonamenta en que si es vol educar en
valors, aquests i els comportaments cívics de tots han de comptar en el resultat final
Per definir aquest procés de valoració, el model de competició té en la tecnologia una
gran aliada amb el desenvolupament de l’aplicació per smartphone BaixesportVerdPlay (també disponible en format web) per enregistrar les puntuacions.
Aquesta aplicació permet la participació de tots els agents i segons el perfil es
requerirà un codi específic per poder valorar. El que es necessita és que l’usuari es
registri a l’aplicació facilitant un mail/nom d’usuari i una contrasenya. Amb aquestes
dades es podrà accedir des de qualsevol dispositiu de forma individual e independent.
Aquest usuari i aquesta contrasenya és d’ús personal e intransferible i permet l’accés
al menú de valoració dels partits. És molt important no relacionar la contrasenya
d’accés a l’aplicació amb els codis de votació per perfil. Mentre que la contrasenya
permet autentificar-se a l’aplicació, els codis de votació només es demanen alhora de
seleccionar el partit i perfil.

Quan s’accedeix a l’aplicació BaixEsport - VerdPlay, tant des del mòbil
si és el primer cop com a la versió web, cada vegada que us
autentifiqueu per valorar un partit, us demanarà un usuari i
contrasenya. Aquestes dades són les que es van lliurar en el moment
del registre per part de l’usuari.

A la valoració del partit, quan ja el teniu seleccionat (per dades,
geolocalització o per equip preferit), apareixen els diferents agents
que poden valorar. Segons la vostra tria, es necessari incorporar un
codi específic que us ha de facilitar l’organització.
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A continuació s’explica els agents que precisen codi i com accedir a aquests:

-

Públic: no requereix codi de votació.
o Tota persona registrada pot participar amb aquest perfil.

-

Tutor de Grada: requereix codi de votació.
o Per consultar el seu codi s’ha d’accedir al programa NEO, menú
entitats i llistar equips.

Equip

Categoria

Esport

Sexe

Entrenador

Tlf.

Delegat

Tlf. Cod.Tutor

Cod.Tècnic

Prova 1

Benjamí

Futbol 5

Masculí

Xxx

00.000.00.01

xxx

Xxx aaaaa

Bbbbb

Prova 2

Juvenil

Futbol 5

Masculí

Xxx

00.000.00.02

xxx

Xxx aaaa1

bbbb1

-

Tècnic: Requereix codi de votació.
o Per consultar el codi s’ha d’accedir al programa NEO, menú entitats i
llistar equips.

Equip

Categoria

Esport

Sexe

Entrenador

Tlf.

Delegat

Tlf. Cod.Tutor

Cod.Tècnic

Prova 1

Benjamí

Futbol 5

Masculí

Xxx

00.000.00.01

xxx

Xxx aaaaa

Bbbbb

Prova 2

Juvenil

Futbol 5

Masculí

Xxx

00.000.00.02

xxx

Xxx aaaa1

bbbb1

-

Dinamitzador de joc: requereix codi de votació.
o El dinamitzador de joc ha d’estar ingressat al NEO com a membre
d’algun equip amb el tipus de llicència: “Dinamitzador de joc”.
o Per consultar el seu codi s’ha d’accedir al programa NEO i llistar els
integrants de l’equip on figura la seva inscripció.

