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Gestió telemàtica de les inscripcions a l’esport unificat 
«L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 2014-2015» 

 
Guia per als clubs participants 

 
 
 

 
1. Introducció i visió general 

 
Les inscripcions de les persones esportistes que participen en el programa «Esport per a 
l’edat escolar» que organitza la Direcció General d’Esports del Govern de les Illes Balears 
amb la col·laboració del Consell de Mallorca i de les federacions s’han de fer mitjançant 
una aplicació telemàtica composta d’una base de dades a una intranet allotjada en el web 
de la Direcció Insular d’Esports www.esportbasemallorca.net. 
 
Aquesta eina permet dur a terme tot el procés, des del moment que el club inscriu 
l’esportista fins al moment que, aquells qui ho desitgin, passin la revisió mèdica. 
 
Això vol dir que ja no heu de fer servir els quíntuples que us han acompanyat durant tants 
d’anys; a partir d’ara els anomenareu fulls d’inscripció, fet que facilitarà la tasca tant de les 
federacions com dels clubs participants a l’hora de tramitar la inscripció.  
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2) Breu descripció del procés 
 
A continuació es descriu breument i esquemàticament la gestió telemàtica que han de fer 
els clubs participants per poder fer les inscripcions en el programa «L’Esport per a l’edat 
escolar» a Mallorca. 
 
La Federació us facilitarà un nom d’usuari i una contrasenya per tal d’accedir al sistema. 
Una vegada dins tendreu quatre opcions: 
 

a) Cos tècnic - Crear component 
 
El primer que heu de fer és donar d’alta tots els vostres entrenadors i delegats dins del 
sistema. Heu d’omplir les dades personals i heu de pitjar el botó «Acceptar». 

 
b) Cos tècnic - Llista de components 
 
Disposareu d’una llista dels components i els podreu modificar, si cal. Podeu ordenar-
los per qualsevol camp, heu de prémer el títol i pitjar l’ordre ascendent o descendent.  

 
c) Fulls d’inscripció – Crear fulls d’inscripció 
 
Dins d’aquesta opció us apareix un full d’inscripció, molt semblant a l’antic quíntuple, 
amb les vostres dades de capçalera ja incorporades. Aquestes dades en gris no les 
podeu modificar. Si alguna no és correcta, ho heu de comunicar a la vostra federació, 
perquè la modifiqui. 
 
MOLT IMPORTANT: en fer el full d’inscripció, no escriviu en majúscules, a 
excepció de la primera lletra. Les dades no surten ben emplenades (ocupen molt 
espai i hi ha problemes amb el contingut). 
 
 
Heu d’omplir el full: 
 
1. Camps de capçalera que cal omplir: 
 

a. Especialitat: heu de posar l’especialitat, si l’esport que practicau en té. 
b. Opcionalment podeu incorporar el nom de l’equip 
c. Si desitgeu passar la Revisió Mèdica cal indicar el Dia/Hora preferit: heu de 

posar el dia i l’hora que us va millor per passar la revisió mèdica (per 
exemple: dilluns a la tarda o dilluns a les 17h). D’aquesta manera el Servei 
de Medicina Esportiva mira d’ajustar-se a aquesta indicació i s’eviten canvis 
a l’hora d’assignar la cita per a la revisió. 

d. Si no voleu passar la Revisió Mèdica, només cal indicar-ho a la casella on 
diu “NO”. 

e. És molt important aclarir que, en el supòsit que no hi hagi unanimitat en la 
voluntat de passar la Revisió Mèdica, caldrà fer dos “fulls d’inscripció” 
diferents. Un on s’indiqui que si i l’altre que indiqui la voluntat contrària. 
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Recordar que les dades de la capçalera seran les mateixes i només 
canviaran les referents a les de les persones esportistes.  

f. Dades del cos tècnic: heu d’introduir un o dos entrenadors i un o dos 
delegats. 

  
 
 
 

2. Cos del full d’inscripció 
 
Podeu inscriure fins a vint esportistes. Heu d’omplir totes les dades, ja que totes són 
obligatòries. Els camps sexe i assegurança disposen d’un desplegable per facilitar-vos 
la tasca. 
 
Si l’esportista es va inscriure amb el vostre club, la temporada passada, aneu 
directament al camp DNI i en incorporar aquesta informació recuperareu les dades 
d’aquesta persona. 
 
Si l’esportista és nou d’aquesta temporada, s’han d’omplir totes les dades com fins ara. 
 
El camp on diu categoria es complimenta automàticament a partir de la data de 
naixement. 
 
Si es desitja que la fitxa s’imprimeixi amb la fotografia de l’esportista, fotografia que 
haurà de ser de tipus carnet, d’orientació vertical i amb fons de color blanc, l’heu 
d’adjuntar a un fitxer jpg de màxim 100 kb. Això és molt important fer-ho així, d’una 
altra manera no podem garantir que la impressió de la fitxa sigui correcta. Podran ser 
desestimades fotografies de més de 100 kb, així com també aquelles que es 
considerin de baixa qualitat. 

 
Si en finalitzar el full manca alguna dada, el podeu deixar pendent d’enviar 
seleccionant “NO” a la casella “Finalitzat”. Fins que no ompliu totes les dades i poseu 
un “SI” a la casella “Finalitzat” no serà accessible per part de la federació i per tant no 
entrarà en el procés de validació. 
En qualsevol cas haureu de prémer sempre el botó “Acceptar”. 
 
3. Observacions 
 
Podeu indicar qualsevol observació i heu de tenir en compte que és visible en el full 
durant tot el procés. 

 
4. Cada federació fixarà el procediment que estimi més convenient per comprovar que 
efectivament s’han ingressat les taxes corresponents al pagament de l’assegurança 
d’accidents esportius 

 
 

d) Fulls d’inscripció – Llista de pendents 
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Podeu accedir a la llista per modificar les dades dels fulls d’inscripció pendents. 
 
Si hi ha qualque problema amb algun dels fulls, la federació s’ha de posar en contacte 
amb nosaltres, per intentar corregir-lo. 
Cal tenir en compte que en el moment que la federació valida el full ja no s’hi pot 
accedir. 
 
Tant si el full no està finalitzat per la vostra part com si està finalitzat i està pendent de 
validació per part de la federació podreu accedir a ell per modificar-lo mitjançant el 
llistat de pendents. 
 
Una vegada validat desapareixerà de pantalla però rebreu un correu electrònic amb el 
full validat adjunt a aquest missatge. 
 
 

 
 
Informació per a aquells clubs que hagin sol·licitat cita per a la Revisió Mèdica. 
 
Una vegada la federació ha validat el vostre full, el Servei de Medicina Esportiva té accés 
al full per assignar-vos cita per a la revisió.  
 
En el moment que el Servei de Medicina Esportiva us dóna cita per a la revisió, rebeu un 
correu electrònic (a les dues adreces de correu electrònic) que us informa del dia i de 
l’hora de la revisió i us adjunta el full d’inscripció. A més, deu, cinc i un dia abans de la 
data heu de rebre un missatge recordatori als dos correus electrònics. 
 
Si en 30 dies no heu rebut la cita de revisió heu de contactar telefònicament amb el Servei 
de Medicina Esportiva. El telèfon de contacte és el 971 17 36 58. 
 
 
Informació per a aquells clubs que NO hagin sol·licitat cita per a la Revisió Mèdica. 
 
En el moment que la vostra federació valida el “full d’inscripció” rebreu un correu 
electrònic informatiu de la validació del full. Document que podreu guardar i ho imprimir i 
que us servirà com a comprovant d’haver finalitzat el procediment d’inscripció. 


