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 participar dels debats

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 participar dels debats:
Aquesta guia conté quatre apartats:
-

Nota per a les persones afiliades.
Consideració general.
Com expressar la nostra opinió al fòrum.
Com navegar pels fòrums per tal d’expressar o llegir les opinions vesades:

Pàg. 2
Pàg. 3
Pàg. 4
Pàg. 8

NOTA PER A LES PERSONES AFILIADES:

Si ens hem registrat de forma prèvia (veure guia “Com donar-se d'alta en la ferramenta de
debat”) i ja en tenim la nostra clau, ens validem amb el nostre nom d’usuari/usuària i
contrasenya al formulari que trobarem a la dreta de la pàgina:

Posem nom d’usuari i contrasenya i fem clic a “Entra”

Una vegada “validat/da”, en lloc del formulari ens apareixerà açò:

En compte de l’exemple “usuarioprueba”,
us apareixerà l’usuari/usuària que hageu
triat vosaltres
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CONSIDERACIÓ GENERAL
Els documents que es presenten a debat, anomenats “Projectes d’Acció”, son aquells que s’han
presentat en el termini habilitat per a tal fi. Aquests contenen idees que són els items (idees
força) sobre els que anem a articular el debat.
De forma que l’estructura dels document és aquesta:
Projecte d’Acció 1
Idea força 1.1
Idea força 1.2
Idea força 1.n
Projecte d’Acció
Idea força 2.1
Idea força 2.2
Idea força 2.n
Ens resulta molt fàcil traslladar aquesta estructura dels documents a un format per a ser debatut
a través d’una ferramenta en línia com és un fòrum. L’únic element que hem de tindre clar és
que nosaltres farem les nostres aportacions en el nivell dels comentaris (o respostes) a les idees
força expressades als documents, com veiem al l’exemple que hi ha a continuació:

Projecte d’Acció 1
Idea força 1.1
Comentari 1
Comentari 1
Comentari n
Comentari 2
Comentari n
Idea força 1.2
Comentari 1
Comentari 1
Comentari n
Comentari 2
Comentari 1
Comentari n
Comentari n
Idea força 1.n
Comentari 1
Comentari 2
Comentari n
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Projecte d’Acció 2
Idea força 2.1
Comentari 1
Comentari 2
Comentari 1
Comentari n
Comentari n
Idea força 2.2
Comentari 1
Comentari 1
Comentari n
Comentari 2
Comentari n
Idea força 2.n
Comentari 1
Comentari 1
Comentari n
Comentari 2
Comentari n
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- COM EXPRESSAR LA NOSTRA OPINIÓ AL FÒRUM.
Independentment de si s’accedeix amb clau d’usuari/usuària o si es fa com a
convidat/convidada (afiliat/da o no afiliat/da), la forma d’accedir als fòrums de debats es fer
clic en l’opció de menú “Participació i debat”

Una vegada hem fem clic a l’opció de menú “Participació i debat”, ens apareixerà la següent
pantalla:

Fent clic en cadascun
dels documents us
els podreu
descarregar per
tindre una visió de
conjunt de les
propostes.

Fent clic a aquest
enllaç
podreu
accedir als fòrums
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Una vegada estem a l’espai dels fòrums, aquest es mostrarà de la següent forma:

A aquesta part de la pàgina es mostraran els diferents Projectes d’acció presentats. Fent clic
en cadascun d’ells podem entrar a veure les idees força exposades a debat.

Per a l’exemple ens anem a centrar en el Projecte d’Acció anomenat “Projecte d’Acció 1”. Fent
clic en ell veurem una pantalla com aquesta, en la que es veuran llistades les idees Força
expressades:
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Una vegada tenim llistades les idees força podem entrar en qualsevol d’elles per tal d’expressar
la nostra opinió en relació al contingut de la mateixa. De la següent forma:

Ací trobareu la idea força sobre la que esteu opinant

Ací trobareu el
contingut de la idea
força expressada

Encara que a l’exemple no es
mostre, a continuació del contingut
de la Idea Força apareixeran els
comentaris ja fets sobre eixa idea.

En aquest
requadre
teniu les
eines que
disposeu
per
expressar
la vostra
opinió.

En aquest requadre és on heu
d’expressar la vostra opinió en
relació a aquesta idea força.

En aquest requadre podeu
etiquetar les vostres opinions
per a que després puguen ser
cercades per àrees temàtiques.

Quan tingueu la vostra opinió
redactada, sols heu de fer clic a
enviar per tal que aparega al fil
d’aquesta idea força.
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Una vegada redactada i enviada la vostra opinió aquesta apareixerà automàticament al fòrum,
de la següent forma:

Si el que volem es
editar un comentari
que
hem
fet
prèviament
tenim
l’opció
de
fer-ho,
sempre
que
ens
validem amb el nostre
nom d’usuari/usuària.
Aquesta opció sols està
habilitada per a les
persones afiliades.
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A cada resposta o comentari se li
assigna automàticament un
numero identificatiu. D’aquesta
forma sempre podrem cercar-lo
o citar-lo amb la formula:
Si el que volem es contestar
directament a un comentari fet
prèviament, tenim l’opció de ferho fent clic a “RESPOSTA” del
comentari al que volem
respondre.

(...) el comentari #149 (...)
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Cas que no estigueu validats o validades, la forma de participar és molt semblant, sols que la
pantalla que us apareixerà serà la següent:

Trobem dos camps que son d’obligatori
compliment, si es vol fer l’aportació:
Nom i correu-e.
Aquest correu no serà emprat per a cap
altre fi que no siga la comunicació davant
qualsevol incidència d’aquest procés.

En aquest requadre és
on heu de fer la
redacció del vostre
comentari de resposta
a la idea força en la que
us trobeu.

I per últim fer clic a Enviar

GUIA COM PARTICIPAR DELS DEBATS

7

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

COM NAVEGAR PELS FÒRUMS PER TAL D’EXPRESSAR O LLEGIR LES OPINIONS VESADES:
En tot moment, mentre que estem al fòrum, tenim una línia, en la part de dalt de tots el
apartats on ens indica la ruta en la que ens trobem:

Fent clic a Fòrum tornem a l’inici dels dos documents i una vegada ací podem anar a qualsevol
de les idees força d’ambdós documents:

D’aquesta forma sempre podem navegar per ambdós documents, per totes les idees força, i
per totes les opinions expressades.

Per a un bon ús de la ferramenta de debat et suggerim que conegues les Normes d’ús i
participació al fòrum, descarregant-te’l des del següent enllaç:

Normes d’ús i participació al fòrum
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