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1. Rexistro
Ao pulsar o botón Solicitar Rexistro na páxina de acceso, a aplicación amosa o
formulario de alta de entidade e usuario/a.

Neste formulario é preciso cubrir todos os campos e pulsar o botón Solicitar rexistro.
Unha vez recibida a solicitude a aplicación envía un correo electrónico ao usuario/a
confirmando a recepción da solicitude. Neste correo indícanse os datos da solicitude
recibidos. Neste punto a solicitude está tramitada correctamente á espera de que os
administradores da aplicación a validen.
Posteriormente os administradores da aplicación validarán manualmente cada
solicitude.
Unha vez que os administradores validan a solicitude, a aplicación envían un novo correo
electrónico informando de que foi creada a conta do usuario/a no directorio de
usuarios/as da Xunta / Xogade.
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O usuario/a debe acceder á dirección seguindo as indicacións.
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Tras indicar a dirección de correo electrónico e pulsar en Enviar a aplicación do
directorio de usuarios/as da Xunta envía unha nova mensaxe cun enlace que permite
acceder para cubrir o contrasinal.

Como no caso anterior, deben seguirse as instrucións e acceder ao enlace
proporcionado.

Página 5 de 43

Unha vez indicado o nova contrasinal o directorio de usuarios/as da Xunta mostra a
seguinte pantalla:
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Neste punto queda completado o proceso de alta da entidade e usuario/a na aplicación
Xogade. A continuación o usuario/a pode acceder á aplicación Xogade con este
usuario/a e contrasinal.

2. Acceso
Ao pulsar o botón Acceder na páxina de inicio da aplicación o usuario/a accede ao
formulario de identificación do directorio de usuarios da Xunta:

Pantalla de acceso do directorio de usuarios/as da Xunta:

O directorio de usuarios/as Xunta ofrece dúas opcións para acceder:
•

Usuario/a e contrasinal
O usuario/a debe indicar as credenciais seleccionadas no rexistro e pulsar
Entrar.
Se o usuario/a dispón dun usuario/a do directorio Xunta pode acceder
directamente seleccionando esta opción.
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Se o usuario/a dispón dun usuario/a do directorio de Educación da Xunta pode
acceder sen necesidade de ter un novo usuario de tipo Externos.
Se o usuario non dispón dun usuario/a nos directorios da Xunta debe
seleccionar a opción Externos.
•

Certificado dixital
para empregar esta opción é preciso que o usuario/a instalase un certificado
válido previamente. Ao pulsar o botón Entrar a aplicación solicita que o
usuario/a seleccione un dos certificados instalados.

3. Recuperar contrasinal
Ao pulsar o botón Recuperar contrasinal na páxina de inicio, a aplicación envía o
usuario/a ao formulario correspondente do directorio de usuarios/as da Xunta.

Formulario para cambiar a contrasinal no directorio de usuarios/as da Xunta:

O usuario/a debe indicar o seu usuario ou enderezo electrónico.
Ao pulsar Enviar o directorio de usuarios comproba que existe o usuario e mostra
unha mensaxe indicando que se enviou un correo electrónico con máis instrucións
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O proceso continua como se describiu no primeiro punto deste documento.
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4. Zona privada
Unha vez que o usuario accede correctamente, a aplicación mostra a pantalla de inicio
da zona privada.
Nesta pantalla móstranse os avisos, novas e descargas.

Ademais, en tódalas páxinas da zona privada poden observarse os seguintes elementos
comúns:
•

Selector de idioma
Na esquina superior dereita atópase o selector de idioma. O usuario/a pode
escoller entre Galego e Castelán.

•

Menú
O menú contén o acceso a todas as sección das que se compón a zona privada.
Na zona dereita está situado o botón para saír da zona privada.
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•

Selector de tempada
Situado na parte superior dereita, serve para navegar polas distintas tempadas
na aplicación.

•

Localización actual (migas de pan)
Na zona superior e debaixo do menú está situadas as migas de pan que indican
a situación actual na navegación da zona privada.

1. A miña entidade
Neste menú a aplicación mostra os datos da entidade bloqueados.

O usuario/a pode editar os datos pulsando no botón Editar. A aplicación comprobará a
validez do formato dos datos novos antes de activar o botón Gardar. Para non alterar o
correcto funcionamento da aplicación, o campo tipo de entidade non se pode editar.
Unha vez o usuario/a pulsa o botón Gardar xa non será posible recuperar os datos
anteriores. Ao pulsar o botón Cancelar non se aplicarán os cambios e conservaranse os
datos anteriores.
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2. Usuarios
Neste menú a aplicación mostra unha lista con todos os usuarios con acceso á zona
privada da entidade.

Accións dispoñibles:
•

Buscar
A aplicación dispón dun buscador con varios campos para filtrar os datos.
Ao pulsar no botón Limpar bórranse todos os campos da busca, de xeito que a
aplicación volve mostrar toda a información dispoñible.
O buscador tamén dispón dun selector para variar o número de rexistros
amosados en cada páxina da lista.

•

Eliminar
Para eliminar un ou varios rexistros é preciso seleccionar a súas caixas de
selección e pulsar no botón Eliminar. Se non se selecciona ningunha o botón
aparece desactivado. Un usuario non pode eliminarse a si mesmo.
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•

Engadir
Ao pulsar o botón Engadir o usuario/a accede ao formulario para crear un novo
rexistro. Este proceso está detallado máis adiante.

•

Exportar
Ao pulsar no botón Exportar a aplicación xera un arquivo CSV con todos os
rexistros da lista (incluíndo todas as páxinas).

•

Editar
Cada rexistro do listado ten un botón Editar para modificar os seus datos. Este
proceso está detallado máis adiante.

•

Activar / Desactivar
Cada rexistro da lista ten un botón que permite activar ou desactivar o
usuario/a. Ao cambiar este estado o usuario/a modificado/a recibe unha
notificación por correo electrónico informando do cambio de estado da súa
conta. Un usuario/a non pode desactivarse a si mesmo.
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2.1. Engadir e Editar usuario/a

O formulario para engadir usuario/a é o mesmo que se utilizar para editar. Como no
resto da aplicación, o botón Gardar estará desactivado mentres non se cubran todos
os campos obrigatorios no formato correcto. Se algún campo está mal cuberto, ou
falta información por cubrir, a aplicación mostra o erro correspondente.
Pulsando o botón Saír cérrase o formulario sen gardar os cambios.
Ao crear un novo usuario/a, este recibe un correo electrónico coa información de
acceso á aplicación.

3. Actividade Deportiva Escolar
Este menú engloba toda a xestión para o programa de Actividade Deportiva Escolar.

3.1. Participantes
Ao acceder a este menú a aplicación mostra todos os participantes vinculados á
entidade na tempada seleccionada.
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Accións dispoñibles:
•

Buscar
A aplicación dispón dun buscador con varios campos para filtrar os datos.
Ao pulsar no botón Limpar bórranse todos os campos da busca, de xeito que a
aplicación volve mostrar toda a información dispoñible.
O buscador tamén dispón dun selector para variar o número de rexistros
amosados en cada páxina da lista.

•

Exportar
Ao pulsar no botón Exportar a aplicación xera un arquivo CSV con todos os
rexistros da lista (incluíndo todas as páxinas).

•

Eliminar
Para eliminar un ou varios rexistros é preciso seleccionar a súas caixas de
selección e pulsar no botón Eliminar. Se non se selecciona ningunha o botón
aparece desactivado. Non será posible eliminar participantes se levan máis de 5
días vinculados ao equipo.

•

Ver
Ao pulsar neste botón a aplicación mostra os datos do rexistro sen a
posibilidade de editar. Este proceso está detallado máis adiante.

•

Editar
Cada rexistro da lista ten un botón Editar para modificar os seus datos. Este
proceso está detallado máis adiante.

•

Certificación de accidente
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Cada rexistro da lista ten un botón de acceso á creación dunha Certificación de
accidente. Este proceso está detallado máis adiante.

3.1.1. Ver participante
Ao pulsar o botón Ver na lista a aplicación mostra os datos do rexistro sen a posibilidade
de editar.

3.1.2. Editar participante
Como no resto da aplicación, o botón Gardar estará desactivado mentres non se
cubran todos os campos obrigatorios no formato correcto. Se algún campo está mal
cuberto, ou falta información por cubrir, a aplicación mostra o erro correspondente.
Pulsando o botón Saír cérrase o formulario sen gardar os cambios.
Dado que os participantes se engaden dende os equipos, e este teñen unhas restricións
por idade, non é posible editar a data de nacemento. Para corrixir unha data de
nacemento errónea o usuario/a debe borrar e engadir de novo ao participante.

A aplicación soamente permite editar os datos dos participantes
durante 5 días tras a súa creación

Página 16 de 43

3.1.3. Equipos do participante
Ao pulsar no botón Equipos da lista de participantes a aplicación mostra unha lista con
todos os equipos aos que está vinculado o participante na tempada seleccionada.

Accións dispoñibles:
•

Buscar
A aplicación dispón dun buscador con varios campos para filtrar os datos.
Ao pulsar no botón Limpar bórranse todos os campos da busca, de xeito que a
aplicación volve mostrar toda a información dispoñible.
O buscador tamén dispón dun selector para variar o número de rexistros
amosados en cada páxina da lista.

•

Exportar
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Ao pulsar no botón Exportar a aplicación xera un arquivo CSV con todos os
rexistros da lista (incluíndo todas as páxinas).
•

Eliminar
Para eliminar un ou varios rexistros é preciso seleccionar a súas caixas de
selección e pulsar no botón Eliminar. Se non se selecciona ningunha o botón
aparece desactivado. Ao eliminar un rexistro o usuario/a está desvinculando o
participante do equipo, a aplicación non elimina o equipo nin o participante.
Non será posible eliminar participantes se levan máis de 5 días vinculados ao
equipo.

•

Ver
Ao pulsar neste botón a aplicación mostra os datos do rexistro sen a
posibilidade de editar.

•

Volver
Ao pulsar este botón o usuario/a volta ao nivel anterior (a lista de todos o
participantes).

3.1.4. Certificación de accidente
Ao pulsar sobre o botón Certificación de accidente a aplicación mostra un formulario
parcialmente cuberto. O usuario/a debe cumprimentar correctamente os campos
Cargo, data do accidente e Número de expediente.
Pulsando o botón Saír cérrase o formulario sen rexistrar ningún dato.
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3.2. Equipos
Ao acceder a este menú a aplicación mostra todos os equipos vinculados á entidade na
tempada seleccionada do programa de Actividade Deportiva Escolar.

Accións dispoñibles:
•

Buscar
A aplicación dispón dun buscador con varios campos para filtrar os datos.
Ao pulsar no botón Limpar bórranse todos os campos da busca, de xeito que a
aplicación volve mostrar toda a información dispoñible.
O buscador tamén dispón dun selector para variar o número de rexistros
amosados en cada páxina da lista.

•

Eliminar
Para eliminar un ou varios rexistros é preciso seleccionar a súas caixas de
selección e pulsar no botón Eliminar. Se non se selecciona ningunha o botón
aparece desactivado. Non será posible eliminar participantes se levan máis de 5
días vinculados ao equipo.

•

Engadir
Ao pulsar o botón Engadir o usuario/a accede ao formulario para crear un novo
rexistro. Este proceso está detallado máis adiante.

•

Exportar
Ao pulsar no botón Exportar a aplicación xera un arquivo CSV con todos os
rexistros da lista (incluíndo todas as páxinas).

•

Ver
Ao pulsar neste botón a aplicación mostra os datos do rexistro sen a
posibilidade de editar. Este proceso está detallado máis adiante.

•

Editar
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Cada rexistro do listado ten un botón Editar para modificar os seus datos. Este
proceso está detallado máis adiante.
•

Participantes
Cada rexistro do listado ten un botón Participantes para consultar os seus
deportistas. Este proceso está detallado máis adiante.

3.2.1. Engadir e Editar equipo
O formulario para engadir é o mesmo que se utilizar para editar. Como no resto da
aplicación, o botón Gardar estará desactivado mentres non se cubran todos os campos
obrigatorios no formato correcto. Se algún campo está mal cuberto, ou falta
información por cubrir, a aplicación mostra o erro correspondente.
Para rexistrar correctamente un equipo, o usuario/a debe elixir a modalidade,
categoría e subcategoría entre as incluídas na lista correspondente. A continuación
debe indicar o nome do equipo.
Os campos Modalidade e Categoría aparecen bloqueados sen opción a edición no caso
de que o equipo xa teña participantes vinculados.
Pulsando o botón Saír cérrase o formulario sen gardar os cambios.

A aplicación soamente permite editar os datos dos equipos
durante 5 días tras a súa creación
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3.2.2. Ver equipo
Ao pulsar o botón Ver na lista a aplicación mostra os datos do rexistro sen a posibilidade
de editar.
Pulsando o botón Saír cérrase a ventá.

3.2.3. Participantes dun equipo
Ao pulsar o botón Participantes na lista de equipos a aplicación mostra unha ficha cos
datos do equipo xunto coa lista de deportistas vinculados ao equipo.
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Accións dispoñibles:
•

Buscar
A aplicación dispón dun buscador con varios campos para filtrar os datos.
Ao pulsar no botón Limpar bórranse todos os campos da busca, de xeito que a
aplicación volve mostrar toda a información dispoñible.
O buscador tamén dispón dun selector para variar o número de rexistros
amosados en cada páxina da lista.

•

Eliminar
Para eliminar un ou varios rexistros é preciso seleccionar a súas caixas de
selección e pulsar no botón Eliminar. Se non se selecciona ningunha o botón
aparece desactivado. Non será posible eliminar participantes se levan máis de 5
días vinculados ao equipo. A aplicación elimina a vinculación dos participantes
co equipo. Se o participante soamente pertence a un equipo entón a aplicación
tamén o eliminará. So é posible ter participantes activos na aplicación se están
vinculados a algún equipos.

•

Engadir
O usuario/a accede ao formulario para crear un novo rexistro. Este proceso
está detallado máis adiante.

•

Vincular
O usuario/a accede ao formulario para vincular participantes xa existentes. Este
proceso está detallado máis adiante.

•

Exportar
A aplicación xera un arquivo CSV con todos os rexistros da lista (incluíndo todas
as páxinas).

•

Xerar carné
A aplicación mostra os carnés dos participantes seleccionados dando opción a
imprimir en PDF. Este proceso está detallado máis adiante.

•

Ver
A aplicación mostra os datos do rexistro sen a posibilidade de editar.

Engadir e vincular participantes a un equipo
So é posible ter participantes activos na aplicación se están vinculados a algún equipo.
Na lista de participantes a aplicación ofrece dúas opcións para vincular participantes.
A opción Vincular é para incorporar ao equipo un ou varios participantes que xa se
encontren na aplicación.
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Marcando unha ou varias caixas de selección na primeira columna a aplicación activa o
botón Vincular participantes. Deste xeito o usuario/a pode vincular un ou varios
participantes ao equipo. Para facilitar o proceso a aplicación ofrece un buscador con
varios campos. Como no resto da aplicación, o botón Limpar permite borrar todos os
campos do buscador.
Na lista de participantes dispoñibles para vincular aparecen os que se adaptan por idade
e xénero ao equipo. Soamente aparecen os que non se atopan vinculados actualmente
ao equipo.

A opción Engadir é para incorporar ao equipo un participante que non exista na
aplicación.
Para engadir un novo participante deben cubrirse todos os campos excepto os
Opcionais. Como no resto da aplicación, o botón Gardar estará desactivado mentres non
se cubran todos os campos obrigatorios no formato correcto. Se algún campo está mal
cuberto, ou falta información por cubrir, a aplicación mostra o erro correspondente.
Ao pulsar Gardar a aplicación comproba cos campos Data de nacemento e Xénero que
o participante se axusta á categoría do equipo. En caso contrario mostra unha
mensaxe co erro.
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Xerar carné
Para xerar o carné dun ou varios participantes é preciso marcar antes as súas caixas de
selección. A continuación o usuario/a pulsa o botón Xerar carné. Se non se selecciona
ningunha caixa o botón aparece desactivado.
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A aplicación mostra nunha nova ventá os carnés dos participantes seleccionados.

No carné de cada participante aparece o seu identificador para
o seguro
O usuario pode Imprimir os carnés en formato PDF.
Pulsando o botón Saír cérrase a ventá.

3.3. Carga Masiva
O menú de carga masiva permite a alta e/ou modificación dun gran número de
participantes importando os seus datos de arquivos CSV mediante un proceso de
automatizado.
Accións dispoñibles:
•

Engadir

Página 25 de 43

A aplicación mostra a ventá para subir á aplicación un novo arquivo CSV de
datos. Este proceso está detallado máis adiante.
•

Procesar
O usuario/a executa o proceso de importación masiva de datos de
participantes. A aplicación analiza e garda todos os datos do arquivo CSV. Este
proceso está detallado máis adiante.

•

Descargar
O usuario/a recupera no seu equipo o arquivo CSV.

•

Eliminar
O usuario/a elimina do sistema o arquivo CSV.

3.3.1. Engadir arquivo
No menú de carga masiva o usuario/a pode engadir arquivos CSV con datos de
participantes para o seu posterior procesado e gardado masivo de datos na aplicación.

O botón Engadir soamente está presente para a tempada activa
Ao pulsar o botón Engadir a aplicación mostra unha pantalla na que o usuario/a pode:
•
•

Descargar o modelo de arquivo CSV
Consultar a guía coas instrucións para cubrir os arquivos CSV
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O modelo CSV ofrecido pola aplicación soamente contén as columnas dos datos. A
versión de separador de columna é punto e coma ( ; ).

A guía para cubrir o CSV contén instrucións detalladas de todos os aspectos que se
deben ter en conta para preparar correctamente os datos do arquivo CSV.

Pulsando o botón Saír cérrase a ventá.
O formulario para engadir un novo arquivo CSV consta de 3 campos:
•

Subir arquivo
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•
•

•

Como indica a aplicación, o usuario/a debe axuntar neste campo un arquivo de
tipo CSV.
Modalidade
Debe seleccionarse unha modalidade do programa Actividade Deportiva
Escolar
Separador de columna
Os arquivos CSV poden utilizar distintos separadores de columna. Ademais do
punto e coma ( ; ) do modelo que ofrece a aplicación, os arquivos CSV tamén
poden ter delimitadas as súas columnas por tabuladores (
) e comas ( , ).
O usuario/a debe indicar cal é o separador do arquivo CSV que achega. En caso
de indicar un separador de columna erróneo a aplicación pode non responder
correctamente no procesado do arquivo.
Confirmo que os titores legais autorizaron a introdución destes datos na
aplicación de Xogade
O usuario/a debe marcar esta caixa confirmando que os titores legais autorizan
a introdución dos datos do arquivo CSV.

3.3.2. Procesar arquivo

Cada arquivo CSV do listado de carga masiva ten asociado un botón Procesar. Ao
pulsar este botón o usuario/a executa o proceso de importación masiva de datos de
participantes. A aplicación analiza e garda todos os datos do arquivo CSV.

En caso de erro a aplicación non garda ningún dato do arquivo
A aplicación analiza cada liña do arquivo para validar os datos de cada participante. En
caso de que os datos sexan correctos (valores e formatos) a aplicación indicará con
fondo verde a mensaxe da liña correspondente. En caso de que os datos sexan
correctos e o participante xa exista, a aplicación indicará con fondo azul a mensaxe da
liña correspondente. En caso de erro a aplicación marcará con fondo vermello a
mensaxe da liña.
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Cada arquivo soamente pode ser procesado unha vez polo que, se non hai erros e se
procesa correctamente a aplicación rexistra a data de procesado e bloquea a opción de
volver a procesar o mesmo arquivo.

3.4. Eventos
No menú Eventos a aplicación amosa unha lista dos eventos rexistrados pola
Agrupación Deportiva Escolar correspondente ao concello da entidade do usuario/a. O
usuario/a dispón da posibilidade de vincular participantes dos seus equipos a este
eventos.

Accións dispoñibles:
•

Buscar
A aplicación dispón dun buscador para filtrar os datos.
Ao pulsar no botón Limpar bórranse todos os campos da busca, de xeito que a
aplicación volve mostrar toda a información dispoñible.
O buscador tamén dispón dun selector para variar o número de rexistros
amosados en cada páxina da lista.

•

Participantes
A aplicación mostra a lista de participantes vinculados pola entidade ao evento
e dá a opción de vincular máis.
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3.4.1. Vincular participantes
O usuario/a dispón da posibilidade de vincular participantes dos seus equipos aos
eventos das Agrupacións deportivas escolares vinculadas ao concello da súa entidade.
Ao pulsar no botón Participantes dun evento a aplicación mostra os datos do evento e
a lista de participantes que ten vinculados.

Accións dispoñibles:
•

Buscar
A aplicación dispón dun buscador con varios campos para filtrar os datos.
Ao pulsar no botón Limpar bórranse todos os campos da busca, de xeito que a
aplicación volve mostrar toda a información dispoñible.
O buscador tamén dispón dun selector para variar o número de rexistros
amosados en cada páxina da lista.

•

Vincular
A aplicación mostra unha ventá cos equipos que se axustan ás categorías
admitidas no evento.
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O usuario debe acceder aos participantes dos equipos para inscribilos no
evento.

O usuario/a selecciona un ou varios participantes e pulsa no botón Vincular
participantes. Pulsando no botón Volver o usuario/a pode regresar á pantalla
anterior coa lista de equipos. Ademais o usuario dispón dun buscador para
localizar máis sinxelamente a información.

4. Actividade Deportiva Federada
Este módulo da aplicación mostra toda a información relacionada coas federacións
deportivas. O usuario/a pode solicitar acceso e consultar os datos dos seus deportistas
nas federacións galegas.

Para poder realizar solicitudes ás federacións, debe estar
cuberto o campo do Nº de rexistro de entidades deportivas de
Galicia no menú A Miña Entidade
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Se o campo non está cuberto a aplicación mostra o seguinte texto na pantalla de
solicitudes e non permite engadir unha nova solicitude.

4.1. Participantes
Para acceder á información de participantes de Actividade Deportiva Federada, o
usuario/a debe enviar solicitudes de acceso que deben ser aprobadas pola
correspondente Federación. Unha vez aprobada unha ou varias solicitudes o usuario/a
pode ver os datos dos participantes neste menú.
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Accións dispoñibles:
•

Buscar
A aplicación dispón dun buscador con varios campos para filtrar os datos.
Ao pulsar no botón Limpar bórranse todos os campos da busca, de xeito que a
aplicación volve mostrar toda a información dispoñible.
O buscador tamén dispón dun selector para variar o número de rexistros
amosados en cada páxina da lista.

•

Exportar
A aplicación xera un arquivo CSV con todos os rexistros da lista (incluíndo todas
as páxinas).

•

Xerar carné
A aplicación mostra os carnés dos participantes seleccionados dando opción a
imprimir en PDF. Este proceso está detallado no punto 4.3.2.3 Xerar carné.

•

Ver
A aplicación mostra os datos do rexistro sen a posibilidade de editar.

•

Certificación de accidente
Cada rexistro do listado ten un botón de acceso á creación dunha Certificación
de accidente. Este proceso está detallado no punto 4.3.1.4 Certificación de
accidente.
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4.2. Solicitudes
O usuario/a pode solicitar acceso e consultar os datos dos seus deportistas nas
federacións galegas.

Para poder realizar solicitudes ás federacións, debe estar cuberto o
campo do Nº de rexistro de entidades deportivas de Galicia no menú
A Miña Entidade

Se o campo non está cuberto a aplicación mostra o seguinte texto na pantalla de
solicitudes e non permite engadir unha nova solicitude.

Para engadir unha nova solicitude a unha federación o usuario/a pulsa no botón
Solicitar. A aplicación mostra un formulario no que deben indicarse:
•
•

Federación Deportiva á que se envía a solicitude
Solicitude co texto no que o usuario/a indica a que datos desexa acceder (por
exemplo, indicando os nomes dos equipos).
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Os dous campos son obrigatorios de xeito que o botón Gardar non estará activo ata
que se cubran os dous. O usuario/a pode pulsar o botón Saír para cancelar a solicitude
e regresar á pantalla anterior.

Ao pulsar o botón Gardar a solicitude queda rexistrada na pestana Pendentes.

A aplicación envía un correo electrónico indicándolle á Federación que ten unha nova
solicitude pendente. Os usuarios/as con perfil Federación aproban ou rexeitan as
solicitudes que lles achegan das entidades. A entidade recibe unha notificación por
correo electrónico cando a Federación aproba ou denega a solicitude.
O usuario/a pode cancelar a súa solicitude mentres se encontre na pestana Pendentes.
A aplicación mostra a lista de solicitudes dividido en pestanas en función do estado das
solicitudes:
•
•
•

Pendente: Solicitudes engadidas sen resposta da Federación.
Aprobado: Solicitudes aprobadas pola Federación (para a tempada en curso).
Denegado: Solicitudes aprobadas pola Federación (para a tempada en curso).
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5. Outros programas
Ademais dos programas Actividade Deportiva Escolar e Actividade Deportiva Federada,
a aplicación Xogade permite xestionar outros programas de actividade deportiva.

5.1. Coñece o meu club
O programa Coñece o meu club permite que os centros educativos coñezan os clubs da
súa contorna e participen neste programa. Ademais dos datos de contacto do club, os
centros educativos poden ver as modalidades que o club promove.
Neste menú a aplicación funciona de dous xeitos distintos en función do tipo de
entidade do usuario/a.

5.1.1. Entidades que non son centros educativos
Se a súa entidade non é de tipo centro educativo, a aplicación mostra un texto
informativo do programa xunto cun formulario no que o usuario/a pode apuntarse ao
programa. Para elo debe indicar os concellos que acepta visitar e as modalidades que
desexa dar a coñecer do seu club. Os dous campos son obrigatorios de xeito que o
botón Gardar non estará activo ata que se cubran. No campo concellos poden
seleccionarse varios. Tecleando unha ou varias letras do nome aparece unha lista de
suxestións para axudar a localizar os desexados.
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Tras gardar a solicitude, a aplicación mostra un formulario non modificable coa única
opción de Eliminar. Ao pulsar o botón Eliminar a aplicación elimina todos os datos da
solicitude. Unha vez borrada a solicitude, a entidade pode facer outra.

5.1.2. Centros educativos
Se a súa entidade deportiva é un centro educativo, a aplicación mostra unha lista dos
clubs dispoñibles a visitar o seu centro. Na lista pódense ver os datos de contacto do
club e as modalidades que promove.
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5.2. Xogos tradicionais e populares
Este menú soamente é accesible para usuarios/as de entidades dos tipos Centro
educativo e ANPA.

Ao acceder a aplicación amosa un formulario no que o usuario/a pode solicitar a
participación no programa.
Para completar a solicitude o usuario/a debe indicar as datas de inicio e fin nas que
desexa dispor do material. As datas deben estar dentro do rango indicado no texto coas
instrucións do programa. O botón Gardar actívase ao cubrir as dúas datas.
Ao gardar a solicitude a aplicación mostra os datos sen opción de editar. O estado da
solicitude é Novo.
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Tras recibir a solicitude, o administrador ou servizo provincial correspondente a acepta
ou rexeita. Ao aceptar a solicitude, o administrador ou servizo provincial
correspondente pode editar as datas de inicio e fin para o préstamo do material. A
aplicación mostra actualizado o estado da solicitude.

5.3. Espazo lúdico
A aplicación mostra unha lista dos equipos engadidos neste programa.

Accións dispoñibles:
•

Buscar
A aplicación dispón dun buscador con varios campos para filtrar os datos.
Ao pulsar no botón Limpar bórranse todos os campos da busca, de xeito que a
aplicación volve mostrar toda a información dispoñible.
O buscador tamén dispón dun selector para variar o número de rexistros
amosados en cada páxina da lista.

•

Eliminar
Para eliminar un ou varios rexistros é preciso seleccionar a súas caixas de
selección e pulsar no botón Eliminar. Se non se selecciona ningunha o botón
aparece desactivado. Non será posible eliminar participantes se levan máis de 5
días vinculados ao equipo.

•

Engadir
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Ao pulsar o botón Engadir o usuario/a accede ao formulario para crear un novo
rexistro. Este proceso está descrito no punto 4.3.2.1 Engadir e Editar equipo
deste documento.
•

Exportar
Ao pulsar no botón Exportar a aplicación xera un arquivo CSV con todos os
rexistros da lista (incluíndo todas as páxinas).

•

Ver
Ao pulsar neste botón a aplicación mostra os datos do rexistro sen a
posibilidade de editar. Este proceso está detallado no punto 4.3.2.2 Ver equipo
deste documento.

•

Editar
Cada rexistro do listado ten un botón Editar para modificar os seus datos. Este
proceso está descrito no punto 4.3.2.1 Engadir e Editar equipo deste
documento.

•

Participantes
Cada rexistro do listado ten un botón Participantes para consultar os seus
deportistas. Este proceso está detallado no punto 4.3.2.3 Participantes dun
equipo deste documento.

5.4. Xogando coa auga e co vento
Este menú soamente é accesible para as entidades que foron dadas de alta polo
administrador.
Ao acceder á aplicación mostra todos os participantes engadidos no programa.
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Accións dispoñibles:
•

Buscar
A aplicación dispón dun buscador con varios campos para filtrar os datos.
Ao pulsar no botón Limpar bórranse todos os campos da busca, de xeito que a
aplicación volve mostrar toda a información dispoñible.
O buscador tamén dispón dun selector para variar o número de rexistros
amosados en cada páxina da lista.

•

Eliminar
Para eliminar un ou varios rexistros é preciso seleccionar a súas caixas de
selección e pulsar no botón Eliminar. Se non se selecciona ningunha o botón
aparece desactivado. Non será posible eliminar participantes se levan máis de 5
días vinculados ao equipo.

•

Engadir
O usuario/a accede ao formulario para crear un novo rexistro. O proceso é igual
ao descrito no punto 4.3.2.3 Engadir e vincular participantes a un equipo deste
documento. O usuario a maiores do descrito nese punto debe indicar o nome
do equipo. Ao escribir no campo equipo a aplicación suxerirá os nomes dos
equipos que xa existen. O usuario/a pode escoller un deses nomes ou continuar
tecleando para crear un equipo novo.

•

Carga Masiva
O menú de carga masiva permite a alta e/ou modificación dun gran número de
participantes importando os seus datos de arquivos CSV mediante un proceso
de automatizado. Este proceso está descrito no punto 4.3.3 Carga masiva deste
documento.
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•

Exportar
Ao pulsar no botón Exportar a aplicación xera un arquivo CSV con todos os
rexistros da lista (incluíndo todas as páxinas).

•

Ver
A aplicación mostra os datos do rexistro sen a posibilidade de editar.

•

Editar
Cada rexistro do listado ten un botón Editar para modificar os seus datos. Este
proceso está detallado no punto 4.3.1.2 Editar participante deste documento.

•

Certificación de accidente
Cada rexistro do listado ten un botón de acceso á creación dunha Certificación
de accidente. Este proceso está detallado no punto 4.3.1.4 Certificación de
accidente deste documento.

6. Certificacións
Neste menú o usuario/a pode consultar e imprimir todas as certificacións de
accidentes da tempada.

Accións dispoñibles:
•

Buscar
A aplicación dispón dun buscador con varios campos para filtrar os datos.
Ao pulsar no botón Limpar bórranse todos os campos da busca, de xeito que a
aplicación volve mostrar toda a información dispoñible.
O buscador tamén dispón dun selector para variar o número de rexistros
amosados en cada páxina da lista.

•

Exportar
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Ao pulsar no botón Exportar a aplicación xera un arquivo CSV con todos os
rexistros da lista (incluíndo todas as páxinas).
•

Imprimir
Para imprimir un ou varios rexistros é preciso seleccionar a súas caixas de
selección e pulsar no botón Imprimir. Se non se selecciona ningunha o botón
aparece desactivado. Ao pulsar no botón a aplicación mostra unha nova
pantalla coas certificacións seleccionadas. O usuario/a pode pulsar en Saír para
pechar a ventá ou en Descargar para obter un PDF das certificacións.

•

Ver
Ao pulsar neste botón a aplicación mostra os datos do rexistro sen a
posibilidade de editar. O usuario/a pode pulsar en Saír para pechar a ventá ou
en Descargar para obter un PDF da certificación.
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