manual preguntes
freqüents

1.PROGRAMA JUGA VERD PLAY
1.1 Què és el Juga Verd Play?
1.2 Com es valora?
1.3 Qui pot valorar?
1.4 On puc descarregar l’aplicació?
1.5 Té algun cost descarregar-se l’aplicació?

1.PROGRAMA JUGA VERD PLAY
1.1 Què és el Juga Verd Play?
La premissa bàsica per al desenvolupament d’aquest model és que si es vol educar en valors als nens i nenes de la
comarca i en la competició esportiva, NO només s’ha de valorar el resultat final. Per guanyar a la competició, no
n’hi ha prou amb aconseguir més punts de marcador que l’adversari; els valors i el joc net també condicionen la
puntuació final.
Per tant, un dels fets més innovadors és el canvi en el sistema de
puntuació. Per aquest motiu, continuem apostant per una iniciativa
trencadora i original: la puntuació és fruit de l'avaluació que fan de la
competició els següents agents implicats: Tut@rs de joc i Tutors/es de
grada.
En les competicions s’atorgaran un màxim de 10 punts per jornada. Els 10
punts quedaran distribuïts tal com s’indica a la següent gràfica:

1.PROGRAMA JUGA VERD PLAY
1.2 Com es valora?
Al finalitzar el partit, els diferents agents podran expressar la seva valoració segons uns ítems específics per a
cada perfil a través d’una aplicació per smartphones anomenada “BaixEsport -VerdPlay”.

1.3 Qui pot valorar?
-Tut@r de joc: És la peça clau en el sistema de valoració perquè és qui actuarà amb la màxima objectivitat,
avaluant a tots els agents que intervenen.
- Tutor/a de grada: Un responsable de cada equip (una mare, un pare, un germà gran...) que avaluarà l'actuació
dels espectadors del seu propi equip.
- Esportistes: Per poder tancar l’acta del partit, el Tut@r de joc farà una pregunta als esportistes d’ambdós equips.
Podrà fer-la al capità/na en representació de tot l’equip, o formular-la a tot l’equip. Aquesta valoració no sumarà
punts al resultat final.

1.PROGRAMA JUGA VERD PLAY
1.4 On puc descarregar l'aplicació?
1.4 On de
puc
descarregar
l'aplicació?
El sistema
control
de les puntuacions
dels agents es gestionarà amb una aplicació informàtica a través dels
smartphone o tablets, que permetrà valorar el partit des de l’ inici de la jornada de competició, fins les 23:59h del
dia del partit. Està disponible en App Store i Google Play amb el nom “BaixEsport-VerdPlay”.

Des de Google Apps per Android :
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.einsmer.eiyl.cebllob&hl=es

Des de App store per iOS:
https://itunes.apple.com/es/app/baixesport/
id738934027?mt=8

1.PROGRAMA JUGA VERD PLAY
1.5 Té algun cost descarregar l'aplicació?

No, l'aplicació és totalment gratuïta.

2. registrar usuari i iniciar sessió
2.1 Com registrar-me a l’aplicació per valorar partits?
2.2 Estic registrat, quines dades necessito per votar?
2.3 No recordo la contrasenya, com la puc recuperar?
2.4 Estic registrat però quan introdueixo el meu usuari i contrasenya, no puc
accedir-hi, què haig de fer?
2.5 Com puc modificar la meva contrasenya?
2.6 En el registre em demanemn un equip preferit, és obligatori?
2.7 Com trobo el meu equip en equips preferits?
2.8 Puc modificar el meu equip preferit?
2.9 Canvia la temporada, puc conservar l’equip preferit?

2. registrar usuari i iniciar sessió
2.1 Com registrar-me a l’aplicació per valorar partits?
S’ha d’accedir a “Registrar usuari” i omplir les dades sol·licitades:

2. registrar usuari i iniciar sessió
2.2 Estic registrat/ada, quines dades necessito per votar?
Per votar s’ha d’iniciar sessió i introduir el correu d’usuari i contrasenya que es va facilitar en el registre:

2. registrar usuari i iniciar sessió
2.3 No recordo la contrasenya, com la puc recuperar?
Al desplegable, i sempre que l’usuari ja hagi estat registrat, s’ha de fer clic a “Recuperar Contrasenya” i seguir
les indicacions:

2. registrar usuari i iniciar sessió
2.4 Estic registrat però quan introdueixo el meu usuari i contrasenya, no puc
accedir-hi,què haig de fer?
És possible que hi hagi alguna errada en les dades que s’estan introduint. Recomanem fer clic a “Recuperar
contrasenya” o “Reportar Incidència” i sol·licitar una verificació de les dades.

2. registrar usuari i iniciar sessió
2.5 Com puc modificar la meva contrasenya?
Un cop iniciada la sessió, fem clic al desplegable i a l’opció “Modificar usuari”:

2. registrar usuari i iniciar sessió
2.6 En el registre em demanen un equip preferit, és obligatori?
No és obligatori, és un servei més de l’app“BaixEsport– VerdPlay” per localitzar els partits però es
poden valorar també per altres vies. Es poden escollir com a màxim, dos equips preferits:

2. registrar usuari i iniciar sessió
2.7 Com trobo el meu equip en equips preferits?
Per trobar l’equip preferit hem d’omplir les dades que ens demanen quan fem clic a sobre d’ “Equip preferit 1” ó
“Equip preferit 2”: població, esport i categoria. Un cop omplim aquestes dades, apareixeran els equips que
coincideixen amb aquesta descripció:

2. registrar usuari i iniciar sessió
2.8 Puc modificar el meu equip equip preferit?
A l’apartat “Modificar usuari” sempre es podrà modificar l’equip preferit localitzant el nou equip i guardant dades.

2.9 Canvia la temporada puc conservar el meu equip equip preferit?
No, cada temporada s’han d’actualitzar les dades de l’equip preferit.

3. valorar un partit
3.1 Sóc Tut@r de joc, quan vaig a votar em demana un codi, qui m’ho
facilita?
3.2 Sóc Tutor/a de grada, quan vaig a votar em demana un codi, qui
m’ho facilita?
3.3 Què és un Tut@r de joc? I a qui valora?
3.4 La pregunta que fa el Tut@r de joc als esportistes, puntua?
3.5 Què és un/a Tutor/a de grada? I a qui valora?
3.6 Com puc localitzar el meu partit per valorar-lo?
3.7 Perquè no trobo el meu partit?

3. valorar un partit
3.1 Sóc Tut@r de joc, quan vaig a votar em demana un codi, qui m’ho facilita?

El perfil de Tut@r de Joc (àrbitre) requereix d’un codi
específic a l’hora de valorar. Aquest codi es pot visualitzar
a la “Fitxa d’àrbitre” que té cada Tut@r de Joc a Playoff. Els
Ajuntaments i el Consell Esportiu, són els encarregats de
donar d’alta als Tut@rs de Joc i per tant, són ells qui hauran
de donar a cada Tut@r de Joc les credencials
corresponents per tal que puguin accedir a Playoff i veure
el seu codi.

3. valorar un partit
3.2 Sóc Tutor/a de grada, quan vaig a votar em demana un codi, qui m’ho
facilita?

El perfil de Tutor/a de grada requereix d’un codi específic a
l’hora de votar, que el gestor de campionats Playoff genera
automàticament quan es dona d’alta un equip. Cada entitat
s’encarrega d’introduir les dades i les inscripcions dels seus
esportistes, i per tant, són ells qui hauran de facilitar aquesta
informació al seu tutor/a de grada.

3. valorar un partit
3.3 Què és un Tut@r de joc? I a qui valora?
El Tut@r del joc (àrbitre) és la peça clau en el sistema de valoració perquè és qui actuarà amb la màxima
objectivitat, avaluant a tots els agents que intervenen. Atorgarà d’una banda, 1,5 punts si el públic d’un i altre equip
s'ha comportat de forma respectuosa i d’una altra, 1,5 punts més si els tècnics o tècniques de tots dos equips s’han
comportat de forma correcta. Per poder tancar l'acta , també preguntarà als esportistes com s'han sentit al partit.

Criteris de valoració al tècnic local (1,5 punts) i al tècnic visitant (1,5 punts)

Criteris de valoració a la grada local (1,5 punts) i a la grada visitant (1,5 punts)

3. valorar un partit
3.4 La pregunta que fa el Tut@r de joc als esportistes, puntua?
A partir de curs 22-23 s' incorporem una novetat que compta amb el protagonisme dels esportistes. Aquesta
pregunta no computarà amb punts però servirà per realitzar informes estadístics de cada temporada.

Per poder tancar l’acta del partit, el Tut@r de Joc farà una pregunta als
esportistes d’ambdós equips. Podrà fer-la al capità/na en representació de tot
l’equip, o formular-la a tot l’equip i marcar la resposta que més s’hagi expressat:
Com t’has sentit en aquest partit?
1. Nerviós/a
2. Content/a
3. Enfadat/ada

3. valorar un partit
3.5 Què és un Tutor/a de grada? I a qui valora?
S'ha designat un responsable de cada equip (un pare, una mare, un germà gran...) que avaluarà l'actuació dels
espectadors del seu propi equip, atorgant-li 1 punt si compleixen tots els criteris establerts. Aquest tutor o tutora
és qui pot fer el paper de mediador/a de conflictes o de pacificador de conductes.

Criteris de valoració de la pròpia grada (1 punt)

3. valorar un partit
3.6 Com puc localitzar el meu partit per valorar-lo?
Es disposa de tres sistemes per identificar el partit que es vol valorar:

EQUIP PREFERIT: amb la identificació d’equip preferit en
gestió d’usuari o en el registre del mateix, es pot accedir al
partit que tingui assignat aquest equip en la jornada vigent.
GEOLOCALITZACIÓ: amb aquest sistema podreu veure tots els
partits que estiguin en el radi d’acció de la ubicació del
terminal connectat (ha de disposar de GPS activat)
PER DADES: Filtres successius per tal d’anar desgranant el
grup on està l’equip a valorar (esport, categoria, fase.,..)

3. valorar un partit
3.8 Perquè no trobo el meu partit?
Pot ser que no es trobi un partit per diferents motius:
El partit es podrà valorar a través de la APP des de la finalització del partit, fins les 23:59 hores del dia del
partit.
Si el partit es localitza per geolocalització s’ha de disposar de GPS, estar activat prèviament i estar en la zona
d’influència de la instal·lació on es jugarà el partit.
Si el partit es localitza per dades, s’ha d’assegurar que es seleccionen totes les dades necessàries (esport,
categoria, gènere, fase, etc.).
Si es localitza per equip preferit, s’ha d’assegurar que es té l’equip preferit donat d’alta en el registre de
l’usuari i què està actualitzat a la temporada actual.

