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1. Inscrición de entidades federadas 
Accedendo a web www.deporteescolargalego.com as entidades federadas poderán inscribirse 

premendo na ligazón SOLICITAR REXISTRO: 

 

 

http://www.deporteescolargalego.com/
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1.1. Rexistro da solicitude 

Unha vez que prememos na ligazón de SOLICITAR REXISTRO amosarásenos unha ventá con un 

formulario que debe cubrir a entidade para darse de alta na aplicación: 
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Para darse de alta como entidade federada, deberase seleccionar o tipo “Entidade 

Federada” no despregable que aparece no formulario como Tipo de entidade. 

Unha vez seleccionado este tipo aparecerá un segundo despregable onde se poderá 

seleccionar a Federación a que pertencerá a Entidade que se está dando de alta. 

Por último cando se seleccione a Federación a que pertence a Entidade aparecerá un 

novo despregable cos nomes dos clubes (Equipos) pertencentes a Federación que 

eliximos. 

Tamén se deberán cubrir o resto de campos pertencentes a entidade, así como tamén 

o responsable correspondente. 

Unha vez que cubrimos os datos necesarios para darse de alta premeremos no botón 

“Enviar” para darnos de alta como “Entidade Federada”, se todo foi correcto 

aparecerá unha nova ventá como esta: 
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2. Acceso a aplicación 
Unha vez que se fixo a inscrición na web de Deporte Escolar Galego enviarase un e-mail o 

enderezo indicado cos datos necesarios para acceder a aplicación: 

 

Unha vez recibido o e-mail indicado xa se poderá acceder a aplicación co usuario e contrasinal 

do e-mail: 
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2.1. Validación 

Una vez accedemos a aplicación cos datos enviados no e-mail accederemos directamente a 

sección “Seguro Deportivo 6-16” onde se amosan os participantes inscritos no Equipo (clube) 

da Federación á que pertence a Entidade que se inscribiu na aplicación: 

 

Neste listado de participantes aparece un botón “Parte Accidente” o cal nos permitirá xerar un 

parte de accidente para o participante seleccionado. 

Tamén temos a posibilidade de xerar o carné dos participantes premendo no botón “xerar 

carné”, a aplicación permite xerar os carnés dos participantes seleccionados, para elo 

deberase seleccionar o participante na casiña que hai a esquerda de cada rexistro, unha vez 

seleccionados os participantes e premamos no botón “xerar carné” abrirase unha ventá onde 

aparecerán os carnés correspondentes e tamén teremos a posibilidade de imprimilos. 


