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MANUAL NEO ENTITATS 
 

A. SOL·LICITUD D’USUARI I CONTRASENYA I  INICI SESSIÓ 

 

Primerament heu de demanar l’usuari i contrasenya al responsable de l’ajuntament o, en 

el seu defecte, directament al CEBLLOB. 

Per a iniciar la sessió heu d’introduir el vostre nom d’usuari i la vostra contrasenya, i clicar 

sobre el botó “Iniciar Sessió” per entrar al vostre menú.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. MENÚ PRINCIPAL 

 

Un cop heu iniciat la sessió, us apareix el següent menú principal amb aquestes opcions: 

DADES ENTITATS 

 Modificar dades de l’entitat 

EQUIPS 

 Llistar equips (Consultar CODIS!!) 

 Llistar equips i integrants temporada anterior 

 Crear nou equip 

 Donar de baixa equip 

 Modificar equip 

ESPORTISTES  

 Inscriure esportistes 

  Modificar esportistes  
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  Donar de baixa esportistes 

 Imprimir fitxes 

DADES DE PARTICIPACIÓ 

 Esportistes 

 Tècnics, dinamitzadors de joc, delegats i tutors de grada 

 Equips 

 Entitat 

CONTROL DE VOTACIÓ 

 Control de votacions per agents 

 Control de votacions per tècnics 

JORNADES D’ESPORTS INDIVIDUALS  

- Inscripció Jornades d’esports Individuals 

  

NOVETAT!! NOVETATS!! 
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 B.1. MODIFICAR DADES DE L’ENTITAT 

Us apareix un formulari amb les dades actuals, només heu de modificar aquelles que hagin 

canviat i clicar sobre “Guardar Dades”. 

És convenient actualitzar les dades de l’entitat, president, coordinador, mails, club, centre 

educatiu, SEE o AEE. A més podeu modificar l’usuari o contrasenya si ho desitgeu. Sense totes les dates 

degudament omplertes no es podràn crear nous equips. 

 

B.2. LLISTAR EQUIPS 
 

Per defecte, ens surten a la pantalla els primers 10 equips, ordenats per esport, categoria i 

sexe. Si volguéssim veure la resta, teniu dues opcions, clicar sobre la següent pàgina (Números de la 

part inferior dreta) o clicar sobre “Veure tots els equips a la mateixa pàgina”. Aquesta opció només 

surt s tenim més de 10 equips. 

Tots els equips que estiguin assignat a un campionat Juga Verd Play tindran el seu codi de tècnic 

i tutor de grada com l’exemple al costat de les dades d’entrenador i delegat: 
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B.3. LLISTAR EQUIPS I INTEGRANTS TEMPORADA ANTERIOR 
 

En aquest cas el llistat d’equips que surten en pantalla són els que aquesta entitat presentava 

en la temporada inmediatament anterior.  

 

B.4. CREAR NOU EQUIP 
 

Per a crear un nou equip hem d’omplir el formulari de la següent imatge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

És important seleccionar correctament l’esport, categoria i sexe, ja que aquests ens limitaran a les 

lligues que podem participar-hi (Jocs Escolars, PCEE, Lleure, Extralleure). Així mateix, les dades que 

s’introdueixen determinen la facturació de l’entitat o el centre dels equips. Com a referència d’aquest 

punt, NEO informa el cost de cara a la facturació segons la configuració que s’està fent en les dades del 

nou equip. 

 
 

B.5. DONAR DE BAIXA EQUIP 
 

L’opció de donar de baixa un equip només esta disponible quan l’equip no està associat a cap 

calendari o no presenta esportistes inscrits. 
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B.6. MODIFICAR EQUIPS 

En primer lloc et detallaran tots els equips d’aquesta entitat donats d’alta. Heu de seleccionar 

el que voleu modificar i us tornarà a sortir el formulari de creació d’equip amb les dades d’aquest que 

voleu modificar per canviar el que s’hagi de corregir. 

 

B.7. INSCRIURE ESPORTISTES 
 

Primerament, seleccionareu l’equip al qual voleu inscriure integrants. Acte seguit es 

presentarà en pantalla el següent formulari on veurem els esportistes que ja estan en aquest equip i el 

formulari per introduir-ne de nous. 

És important tenir present el camp de Tipus de Llicència on es concretarà si l’integrant és: 

- Esportista 

- Entrenador 

- Delegat 

- Tutor de Grada 

Aquesta tipologia de llicència marcarà a nivell de facturació el cost d’inscripció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així mateix, en el formulari de cada equip teniu l’opció d’incorporar esportistes de la temporada 

anterior. A l’hora de clicar sobre aquesta opció us surt en pantalla una relació d’esportistes que 

l’entitat va inscriure en la temporada anterior en totes les modalitats esportives que per edat 

podrien incorporar-se en l’equip on esteu ingressant nous esportistes. 
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B.8.MODIFICAR ESPORTISTES 

 
En aquest enllaç podreu modificar algunes dades dels esportistes inscrits en el NEO. Aquesta opció està 

més o menys limitada si l’esportista ha estat enviat a mútua. En cas que no s’hagi produït encara 

aquesta operació podreu modificar qualsevol dada de l’esportista i si ja ha estat enviat, només podreu 

modificar el núm de llicència. 

 
B.9 DONAR DE BAIXA ESPORTISTES 
 

Aquesta opció només és possible en el cas de que no s’hagi enviat a la mútua les dades de l’esportista. 

En cas contrari la tramitació de tota la documentació nominativa ja ha estat realitzada i no es podrà 

donar de baixa cap esportista. 

B.10. IMPRIMIR FITXES 
 

En pantalla, el programa us facilita dues opcions: 

- Imprimir fitxes no impresses encara 

- Imprimir fitxes ja impresses anteriorment 

 

En la primera opció directament el programa genera la impressió de tots els esportistes inscrits que 

encara no han fet la impressió de fitxes. 

En la segona opció apareixen en pantalla tots els esportistes que ja han imprès, com a mínim un cop, la 

fitxa, i us deixa escollir amb un check box sobre cada esportista que voleu treure novament la seva fitxa 

escolar. 
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B.11. DADES DE PARTICIPACIÓ  
 

 Podeu accedir a diferent eines de NEO per obtenir les dades de participació de les 

inscripcions que hi ha al programa: 

 I) Esportistes: Dades de participació d’esportistes per categories i sexe amb la possibilitat de 

filtrar tant per temporada, com per programa esportiu (Jocs Escolars, Pla Català Esport a l’escola, 

Lleure,...) i per fase de competició. 

 

II) Tècnics, dinamitzadors de joc, delegats i tutors de grades: Dades de participació del 

personal tècnic per categories i sexe amb la possibilitat de filtrar tant per temporada, com per 

programa esportiu (Jocs Escolars, Pla Català Esport a l’escola, Lleure,...), per fase de competició i 

per tipus d’agent (tècnic, delegat, dinamitzador de joc i tutor de grada). 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

NOVETAT! 

mailto:ricardo@cebllob.cat
http://www.cebllob.cat/
http://neoprograma.cebllob.com/NEOV2AJUNTAMENTS/Estidistica/estadisticasDinaAj.aspx?Tipo=2


 

9 
Parc Torreblanca – Ctra. Nacional 340 km. 1249. 08980-Sant Feliu de Llobregat 

Tf. 93.685.20.39 Fax. 93.632.75.92 
E-mail: ricardo@cebllob.cat   http://www.cebllob.cat  

 

III) Equips: Dades de participació d’equips per categories i sexe amb la possibilitat de filtrar 

tant per temporada, com per programa esportiu (Jocs Escolars, Pla Català Esport a l’escola, 

Lleure,...) i per fase de competició. 

 

 

 

 

 

IV) Entitat: Permet recollir en una mateixa pantalla tota la informació anterior especifica de 

cada entitat del municipi, podent filtrar per temporada o programa. 
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B.12. CONTROL DE VOTACIÓ  
 

 Podeu accedir-hi a diferents eines de NEO Verd Play per disposar d’un control de les votacions 

setmanals en el programa Juga Verd Play: 

I) Per agents: Facilita les dades de votació de tots els agents per Jornades de cada municipi, 

podent filtrar la informació obtinguda per entitat o perfil. 

I) Per tècnics: Disposa d’una imatge molt visual i àgil de si els tècnics dels equips de les 

entitats del municipi estant votant regularment. En pantalla surten tots els campionats on hi ha 

equips del municipi amb la relació de jornades i aporta amb diferents colors infomació de si han 

votat o no en cadascuna de les jornades de competició.  

 

 
B.13. INSCRIPCIONS JORNADES ESPORTS INDIVIDUALS  
 

 Accedireu al NEO Indi per poder fer les inscripcions dels esportistes mutualitzats a les 

jornades d’esports individuals segons calendari i períodes d’inscripció estipulat. 

 

NOVETAT! 
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