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

Aquest document desenvolupa les
Normes d’ús i participació al fòrum

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

Les següents normes s'han elaborat per a delimitar l'ús i el modus de participació de les persones a
aquest fòrum.
L'accés i participació en el fòrum implica l'acceptació de les següents normes.
El fòrum compta amb un moderador que vetla pel compliment de les normes. Els missatges
expressats per cadascun de les persones usuàries es publiquen de forma immediata al seu
enviament. Aquest element pretén agilitzar el debat i proporcionar-li fluïdesa. Tot missatge serà
revisat, a posteriori, per comprovar que compleix amb les normes ací establertes. Cas de no complir
qualsevol d'elles el missatge serà esborrat.
Si això ocorreguera, se li notificaria a la persona que ha comés la infracció. En cas que s'arribe a la
tercera notificació, aquesta serà motiu d'expulsió del usuari o usuaria de la ferramenta de debat.
A aquesta discussió es convida a totes les persones que tinguen interès en opinar sobre l'Educació i
l'acció sindical de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià, tant si estan
afiliades com si no ho estan.
La forma que s'ha habilitat per a que participen les persones afiliades es registrant-se en la
ferramenta, acceptant la comunicació del seu DNI per tal de comprovar aquesta dada.
La forma que s'ha habilitat la participació per a les persones no afiliades és la de mantindre
els fòrums oberts, de manera que es puga fer una intervenció sense necessitat de registrarse. Aquesta opció pot ser modificada al llarg del termini de debat si és veu que es fa un ús
malintencionat d'aquesta opció.
Les persones que encapçalen els documents presentats, tenen la possibilitat d’anar modificant la
enunciació de la idea força o el seu contingut amb l’objectiu de recollir les aportacions fetes al fòrum.
Estigueu atentes a aquest fet per tal que el debat siga fluid.
Les normes d'ús a les que ens hem referit al llarg del document són les següents:
1. L'objectiu d'aquesta fase del procés i de la ferramenta-fòrum és el de contrastar, argumentar
a favor, argumentar en contra i/o construir discurs. En definitiva, debatre sobre les idees
expressades als documents presentats en la fase "Presentació de projectes d'acció". Tots
aquells comentaris que no estiguin dins l’àmbit d’aquest objectiu seran eliminats.
2. El contingut de la entrada o resposta ha d'estar en relació a la idea força expressada en la
que s'està escrivint el comentari, si el seu contingut no ho estiguera, el moderador pot
canviar d’ubicació el comentari per a que es corresponga amb el desenvolupament de la
discussió.
3. S'ha de complir les normes bàsiques de respecte i no agressió a l'hora d'expressar-se. Cal
tindre present que aquesta és una discussió d’idees, no es permetran desqualificacions a la
persona. I per tant, s’esborraran en el moment siguen detectats missatges que entre altres:
- Puguen ofendre a altres usuaris del fòrum, sempre que la ofensa siga a la persona. Es
rebutja l'ús d'insults o desqualificacions personals.
- Tinguen contingut racista o sexista.
- Continguen dades personals de tercers.
- Realitzen crítiques no constructives a persones concretes.
- Continguen informació relativa a finalitats promocionals, publicitaris o lucratius.
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