
Plataforma virtual del pre-Congrés
Guia de funcionament
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ÍNDEX

Durant el període de pre-Congrés, agrupaments i equips tenim 
l’oportunitat de treballar la documentació amb la proposta de nova 
associació de l’escoltisme català.

Aquest treball és el pas previ al Congrés de caps del 2-3 de juny. 
Per això, la participació de totes i tots és necessària per consensuar 
i enriquir les propostes que construiran el futur de l’escoltisme 
català.

La Plataforma Virtual del pre-Congrés és l’espai on fer arribar les 
vostres conclusions, dubtes i, si és necessari, esmenes. Aquesta 
guia us en detalla el seu funcionament.
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2. COM ACCEDIR-HI?
 » A través de  
https://decidim.fceg.cat/ 
s’accedeix a la Plataforma 
Virtual. 

 » Per poder participar, el 
primer que heu de fer és 
desbloquejar l’accés a la 
plataforma, amb AQUESTES 
dades: 
 
Usuari/a: decidim_fceg 
Contrasenya: s0mc4u 

 » Un cop a dins, cal que 
introduïu les vostres 
dades d’accés (un usuari i 
contrasenya per agrupament), 
que són les mateixes amb les 
que entreu a l’Espai intern del 
web #SOMDECAU. Si no la 
recordeu la podeu sol·licitar 
de nou a proces@fceg.cat. 

 » Aquest pas és necessari per 
dur a terme qualsevol acció 
a la Plataforma: preguntar, 
esmenar…

decidim_fceg

s0mc4u

2. 1 EL VOSTRE COMPTE

Cada agrupament disposarà d’un espai intern a la plataforma:

 » EL MEU COMPTE: podeu consultar el nom i correu registrat de 
l’agrupament (no el canvieu! si teniu algun problema notifiqueu-
ho a proces@fceg.cat). També podeu configurar la manera de 
rebre les notificacions (per mail o no).

 » NOTIFICACIONS: recull d’avisos de les interaccions a l’apartat 
Preguntes. Si algun altre agrupament us respon a un comentari/
pregunta feta a l’apartat preguntes quedarà recollit aquí. També 
quedarà marcat en la icona de la campana. Totes les preguntes i 
les seves respostes seran públiques.

 » CONVERSES: recull d’avisos de les interaccions a les esmenes 
que hàgiu introduït com a agrupament. A aquests comentaris 
només hi tindran accés l’agrupament que hagi proposat l’esmena 
i aquell que li pregunti o li faci un comentari (veure a l’apartat 
Esmenes), són privats. També quedarà marcat en la icona del 
sobre.

 » SURT: aquí podreu tancar la  
vostra sessió
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3. LA PLATAFORMA VIRTUAL

BENVINGUDA A LA PLATAFORMA

Introduïu les vostres dades i participeu!
Menú principal per accedir als processos o per obtenir més 
informació del pre-Congrés.
Com funciona: botó per consultar la guia de funcionament.

ELS PROCESSOS DELS QUATRE ÀMBITS
La documentació està agrupada en aquests apartats:
ideològic, formatiu, metodològic i organitzatiu.

COM PARTICIPO EN UN PROCÉS?
Coneixeu les diferents maneres de participar al pre-Congrés.

ESTAT ACTUAL DE DECIDIM FCEG
Feu un seguiment a temps real de l’evolució de la
participació. Nombre de participants, processos oberts,
esmenes realitzades.



Descripció 
del Marc i 
recull dels 
documents

Consulta i 
descarrega 
els 
documents 
del Marc

Espai per 
resoldre 
dubtes.
Fes la teva 
pregunta 

Indicacions per 
realitzar esmenes

Espai per  
fer les 
esmenes  
i votar-les. 
També es 
podran fer 
preguntes a 
les esmenes 
publicades.

Enllaç per accedir 
a la guia de 
funcionament de la 
Plataforma Virtual

Informació 
sobre la FASE 
en la que es 
troba el procés 
de participació. 
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3. LA PLATAFORMA VIRTUAL
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3.1 LES FASES
L’activitat de la Plataforma 
Virtual està organitzada en 3 
FASES:

 » 1a FASE: INTRODUCCIÓ:  
(22 de desembre - 31 de gener)  
En aquesta fase vau poder 
consultar els documents 
a l’espai intern de la web: 
https://fceg.cat/espai-intern

 » 2a FASE: PREGUNTES i 
ESMENES  
(1 de febrer - 11 de març)
Fase per compartir dubtes 
i realitzar esmenes de la 
documentació.

 » 3a FASE: VALIDACIÓ DE 
DOCUMENTS I SUPORT A 
ESMENES  
(12 de març - 1 d’abril)

 » Última fase, moment per 
adherir-se/votar les esmenes 
i/o els documents.

4. CONSULTAR DOCUMENTACIÓ

Veureu la documentació 
agrupada en 4 marcs:

 » MARC IDEOLÒGIC

 » MARC ORGANITZATIU

 » MARC FORMATIU

 » MARC METODOLÒGIC

Escolliu quin dels Marcs voleu 
començar a treballar i cliqueu-
hi a sobre.

En cada un dels marcs veureu 
el llistat de Documents que cal 
treballar.

Quan hi cliqueu a sobre se us 
obrirà en una pàgina nova; 
des d’allà també us el podreu 
descarregar.

A la capçalera de cadascun 
dels marcs podreu veure, en 
tot moment, en quina fase ens 
trobem i les dates del període 
actiu, així com consultar en 
què consisteix cada una de les 
fases. 
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4.1 DOCUMENTACIÓ DEFINITIVA

Atenció! Cal que us assegureu 
que esteu treballant amb la 
documentació definitiva! 

A la documentació definitiva 
veureu les pàgines i les línies 
dels documents numerades.

Pàgines 

Línies dels documents 
numerades
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5. FER PREGUNTES

 » En cas que us sorgeixin dubtes mentre treballeu la documentació, 
podeu dirigir-vos a l’apartat Preguntes del menú del Marc en què 
estigueu treballant. 
 

 » En aquest apartat veureu tants Debats oberts com seccions 
tingui la documentació del Marc. D’aquesta manera podreu 
dirigir la vostra pregunta a la secció corresponent.  
(Atenció: l’ordre dels debats és aleatori i canvia cada vegada que 
refresqueu la pàgina). 
 

 » Les persones que formen part dels Grups de Treball de cada 
Marc intentaran respondre amb la màxima rapidesa possible. 
Tanmateix, la resta d’agrupaments també podran fer aportacions 
a les preguntes, respondre, matisar… d’aquesta manera 
s’enriquirà el debat. 

 » A la part dreta de cada pregunta veureu unes fletxes amb les 
quals podreu mostrar el vostre acord     o desacord      amb la 
pregunta, resposta o comentari que s’hi faci. Si interaccionen amb 
una pregunta vostra se us notificarà a Notificacions.

Fer preguntes 
només a la 2a FASE

FASE 2

Clica a Participa per 
fer comentaris 
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5. FER PREGUNTES

 » A l’hora d’afegir una pregunta, 
també podreu mostrar el 
vostre posicionament amb 
una de les tres etiquetes:

 
 » A  favor 

 » Neutral 

 » En contra

Només a la 2a FASE

FASE 2  » Si creieu que el contingut 
d’un comentari no és adequat 
podeu denunciar-lo  
(marcant la bandera       )  
i els/les administradors/es ho 
valoraran.
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6. ESMENES

Si un cop llegida i treballada la documentació d’un Marc no 
esteu d’acord amb el que s’hi exposa, podeu presentar una 
esmena.

 » La presentació de les esmenes ha de seguir els passos detallats a 
Com fer les esmenes.

 » És important tenir en compte que: 

- Títol: ha de començar en majúscula i no pot ser una frase curta.
- Cos del text: també ha de començar en majúscula.

 » Un cop redactada i enviada l’esmena, disposeu de 15 minuts per 
fer-hi modificacions.

Fer esmenes 
només a la 2a FASE

FASE 2

 » Les esmenes es publicaran 
a l’apartat Esmenes de cada 
Marc.  
Es podran filtrar segons: 

 » ORIGEN: l’autoria 
- Tots
- Oficial: Grups de Treball 
del Procés

- Ciutadania: Agrupaments 
o Equips

 » l’ESTAT en què es trobi:
- Acceptada
- Rebutjada 
- En avaluació 

 » o la CATEGORIA de 
l’esmena (a quina secció del 
document fa referència).

 » A més, podeu preguntar 
directament a l’agrupament 
que ha fet l’esmena si 
teniu dubtes, afegint-hi un 
comentari.
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7. VALIDAR DOCUMENTS

 » En la 3a fase de la Plataforma Virtual, veureu com apareix el botó 
“ADHERIR-SE” a la part dreta de la l’apartat ESMENES.

 » Al mateix botó podreu veure el nombre d’adhesions que té 
l’esmena o document en concret.

 » Cada agrupament podrà adherir-se a tots els  documents i 
esmenes que desitgi. Però només podrà emetre una adhesió per 
document/esmena.

Només a la 3a FASEFASE 3

Seguir

ADHESIONS

ADHERIR-SE

4
Seguir

ADHESIONS

ADHERIR-SE

4


