Guia pràctica per a la participació en el Fòrum de debat del procés
“PARTICIPA I DECIDEIX, CONTRUÏM EL NOSTRE SINDICAT”
de la FE CCOO PV
El procés que ha obert la Federació d'Ensenyament de CCOO del PV té per objectiu fomentar la
participació i el debat de les persones afiliades, i convidar a aquelles persones no afiliades i
compromeses amb l'Educació, a reflectir la seua veu en els debats que presenten en el fòrum.
És a dir que en aquest debat poden participar tant persones que estan afiliades a la FECCOOPV
com a persones no afiliades. La diferència a l'hora de participar és que a les primeres se'ls ofereix
la possibilitat de registrar-se en l'eina, per a poder seguir millor els debats.
Una vegada finalitzat el termini per a la presentació de “Projectes d’Acció”, les propostes
enviades per la afiliació seran debatudes “en obert” mitjançant un fòrum al web
participa.recuperemelfutur.org
El termini de debat de les propostes presentades serà des del
7 de novembre fins al 21 de novembre.
Per a aquesta fase del procés s’han elaborat dos guies orientatives i un document:
-

Document: Normes d’ús i participació al fòrum
Guia Com donar-se d'alta en la ferramenta de debat (per afiliats i afiliades).
Guia Com participar dels debats.

Aquest document desenvolupa la Guia
Com donar-se d'alta en la ferramenta de debat
(per afiliats i afiliades)

GUIA PRÀCTICA PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL FÒRUM DE DEBAT DEL PROCÉS
“PARTICIPA I DECIDEIX, CONTRUÏM EL NOSTRE SINDICAT” DE LA FE CCOO PV

1.- Com donar-se d'alta en la ferramenta de debat del procés “PARTICIPA I DECIDEIX, CONTRUÏM
EL NOSTRE SINDICAT”:
Els passos que heu de seguir per registrar-vos són ràpids i senzills. El fet que aquest manual tinga
una extensió de 6 fulls respon al fet que es detalla de forma seqüencial el procés pas a pas.
L’objectiu d’aquest manual es facilitar la participació de la afiliació independentment del grau
de competència tecnològica que es tinga. És a dir, amb aquest manual totes les persones
afiliades podran seguir els passos necessaris per registrar-se.

De forma esquemàtica es presenten el passos a seguir per a registrar-se:
1. Emplenar el formulari de Registre i enviar-lo.
2. Confirmar des del teu correu-e que has fet la inscripció.
3. En aquest moment, l’administrador de la ferramenta comprovarà el teu DNI a la afiliació
de la FE CCOO PV, i t’enviarà un correu confirmant-te que “el teu compte
d’usuari/usuària ha estat aprovat“. (Aquest darrer pas pot donar-se dins de les
següents 24h al teu registre).
4. Ja pots accedir a la ferramenta.
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En primer lloc accedim al web participa.recuremelfutur.org , i veurem la següent pantalla:

A la dreta de la pantalla, hi ha un formulari que posa “Si ets afiliat/da, dona’t d’alta!”

En la part de baix del formulari veuràs
l’opció “Registre”. Fes clic en ella.
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Una vegada hages fet clic a l’opció “Registre”, el navegador et durà a una pantalla com la que
veus a continuació:

Emplena el formulari amb les teues dades, assignant-te
un nom d’usuari o usuària a la teua elecció i amb una
adreça de correu que gestiones tu, doncs serà l’adreça
de correu-e a la qual t’arribarà la contrasenya.
De forma obligatòria també hauràs d’introduir el teu DNI,
per validar la teua afiliació, i una contrasenya a la teua
elecció. Fixa’t una clau que et siga fàcil recordar.

Quan el tingues emplenat, fes clic a “Register” i la pantalla et tornarà un missatge com el que
veus a continuació:

La traducció d’aquest missatge és el següent:
“Abans que pugues accedir al vostre compte “perico”, necessites confirmar la vostra
adreça de correu electrònic. Per favor, comprova el teua safata de correu entrant ifes
clic a l'enllaç d'activació”
En compte de l’usuari de l’exemple “perico”, posarà el nom d’usuari o usuària que hages triat.
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Una vegada emplenat el formulari i enviat. El sistema de forma automàtica t’envia un correu per
validar que efectivament has estat tu qui ha emplenat el formulari i ha enviat les dades.
Aquest serà semblant al següent:

El correu estarà enviat per la direcció
wordpress@recuperemelfutur.org

L’assumpte serà:
[A CCOO TU DECIDEIXES] Activate “elteunomdusuari”

Per finalitzar la teua demanda de registre hauràs de fer clic a l’enllaç que et proporciona i et
redirigirà a una pantalla com la següent:

El teu correu electrònic ha estat confirmat amb èxit.

I rebràs un altre correu semblant al següent, comunicant-te que el procés de demanda d’alta ha
finalitzat correctament:

Benvingut/Benvinguda a A CCOO TU DECIDEIXES
El teu nom d’usuari/usuària és: “elteunomdusuari”
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A partir d’aquest moment romandràs a l’espera que l’administrador comprove la teua afiliació i
habilite el teu registre.
Açò es produirà en un termini no superior a 24hores.
Cas que no fora així et preguem et poses en contacte amb l’administrador mitjançant el
formulari habilitat en la web participa.recuperemelfutur.org anomenat “Fes-nos una consulta”.

Quan l’administrador comprove la teua afiliació rebràs un correu semblant al següent:

Hola, el teu compte d’usuari/usuària ha estat aprovat en Recuperem el futur.

A partir de la recepció d’aquest missatge ja pots entrar a participar a la ferramenta de debat!

Et recomanem que et descarregues des del següent enllaç el manual:

Guia Com participar dels debats
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