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Com acabar de registrar la usuària *

* només per aquelles usuàries que encara no tenen compte a 
decidim.barcelona amb el correu que han facilitat a la inscripció al cens



Acceptar invitació
Cal fer clic en aquest enllaç

Si encara no tenies un compte d’usuària a decidim.barcelona, has rebut o rebràs un correu d’invitació* que cal acceptar per 
tal de poder participar al procés d’eleccions als Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB).

* Si ja eres usuària de la plataforma digital de participació ciutadana de l’Ajuntament, no rebràs cap correu d’invitació; i, a partir 
del 19 d’abril, tindreu accés als espais de districte i de sector que us correspongui. Si us plau, revisa la safata de correu brossa 

per si un cas. Per a qualsevol dubte o incidència, posa’t en contacte amb nosaltres a: suport@decidim.barcelona

Has estat convidat/da a participar a les eleccions al Consell Educatiu Municipal de Barcelona……...    

 Has estat convidat/da a participar a les eleccions al Consell Educatiu
Municipal de Barcelona a través de decidim.barcelona. Pots acceptar la …….
invitació a través del següent enllaç:

Hola Josan,

Aquesta invitació caducarà el 23 d’abril de 2022.……….  



Àlies*:
Sobrenom, curt i únic. No en poden haver dos 

d’iguals. Màxim 20 caràcters. No cal posar l’@.

Contrasenya:
Clau d’accés o mot de pas, de com a mínim 10 
caràcters, no ha de ser massa comú i ha de ser 
diferent al teu nom d’usuària i a la teva adreça 
de correu electrònic.

Termes i condicions d’ús:
És un requisit marcar la casella d'acceptació de 

les condicions d'ús per a poder crear un compte.

El teu nom*:
Nom públic que apareixerà en les teves 
publicacions. Amb l’objectiu de garantir 

l’anonimat pot ser qualsevol nom.



Termes i condicions d’ús*:
És un requisit marcar la casella 

d'acceptació de les condicions d'ús 
per a poder crear un compte.

Notificacions:
Activar només en el cas de voler rebre 

els possibles butlletins que s’enviin 
des de la plataforma

Registra’t:
Cal clickar aquest botó per a finalitzar 
el procés de registre.



Notificacions:
En el cas d’haver deixat desmarcat el permís 

de contacte, se’ns demana confirmar si volem 
rebre o no les notificacions. Es pot seguir 

“Deixant demarcada”, 
si s’escau, i continuar.
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Com configurar la usuària (opcional)



El meu compte:
Pica sobre el teu nom 

d’usuària una vegada iniciada 
la sessió i seleccions “El meu 

compte” per entrar a la 
configuració d’usuària



Configuració
de les notificacions

per a definir sobre quina 
activitat es volen rebre 

notificacions per correu 
electrònic



Rebre correu electrònic 
per rebre les notificacions per mail cada vegada que se’n generi una de nova

Butlletins 
per a rebre els butlletins que es puguin enviar sobre els espais de participació habilitats

Guardar canvis
per aplicar els canvis realitzats en la configuració de les notificacions

Rebre notificacions
aquestes es rebran a la pròpia plataforma i es poden consultar 
iniciant la sessió, a la icona de la campana 🔔 a la part superior de 
la web, al costat del teu nom d’usuària

Rebre missatges directes de qualsevol 
la plataforma permet l’enviament de missatges directes entre usuàries
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Com presentar una candidatura
Presentació de candidatures, de dimarts 19 a divendres 29 d’abril.



Òrgans de participació
Entra a l’apartat d’òrgans de participació fent clic al títol 



Consell Educatiu 
Municipal de Barcelona

entra-hi per a trobar el sector 
al que pertanys en funció

de la titularitat del teu 
Centre Educatiu





Clic al títol 
per accedir a l’espai del 

Consell Escolar del Districte 
que correspon al teu Centre 

Educatiu

Clic al PARTICIPA
per accedir a l’espai dels 
Centres Educatius Públics

Clic al títol 
per accedir a l’espai dels 
Centres Educatius Públics





Clica-hi
per accedir al sector al 
que pertantys



Clicar 
per accedir a l’espai de Candidatures



Clicar 
per a crear una Nova proposta de candidatura



Títol:
Introdueix el teu nom i cognoms i el 
Centre Educatiu de procedència.
Aquest camp és obligatori.

Cos*:
En aquest camp et demanem que 
introduïu una “carta de motivació” 
(màxim 500 paraules) si en tenim. 

En cas contrari, repeteix la mateixa 
informació que hem posat al camp de 

Títol. Aquest camp és obligatori.





Marta Mata i Garriga, Associació de Mestres Rosa Sensat

licenciada en Filosofia i Lletres per la UB. Cofundadora de l'Associació de 
Mestres Rosa Sensat, que va impulsar la renovació pedagògica amb el…

Compara:
Decidim.barcelona compara 
automàticament l’esborrany de 
proposta amb les propostes existents, 
si en trobar alguna que pugui 
considerar similars, i ens les mostra 
per si ens hi volem sumar.
Aquesta finestra només apareixerà si 
es dóna aquesta casuística.

Continua:
Si la teva proposta de candidatura és diferent a la o les 
que es mostren en aquest pas, fés clic a [Continua]



Completar:
S’ha habilitat la possibilitat 

d’afegir un document adjunt, 
amb la idea de pugui adjuntar una 

“foto de perfil” -qui així ho 
desitgi- per a que les persones 

incloses en el cens les hi resulti 
més fàcil reconèixer a les diferents 

candidates.



Afegir imatge:
Fés clic a [Triar un fitxer] per seleccionar la teva imatge 
i adjuntar-la a la teva proposta de candidatura. Aquest 
camp és opcional.



Títol:
Cal indicar un títol per a acompanyar a l’arxiu que es 
vulgui adjuntar.
Arxiu:
Fem click a Navega per a seleccionar el document que 
volem adjuntar



Arxiu adjunt:
Fés clic a [Triar els fitxer] per si l’espai de “Cos” on has 
compartit la teva motivació per esdevenir membre del 
Consell Educatiu Municipal de Barcelona se t’ha quedat 
curta. Aquest camp és opcional.



Títol:
Introduirem el nom i cognoms i el 
Centre Escolar de procedència
Cos:
En aquest camp  us demanem que 
introduïu una “carta de motivació” 
(màxim 500 paraules) si en tenim. 
En cas contrari, repetirem la mateixa 
informació que hem posat al camp de 
Títol.



Enviar:
Tant si has carregat fitxers com si no, 
per a continuar fem clic a “Vista prèvia”.





Publica:
Fés clic aquí per a publicar 
la proposta de candidatura 
a la plataforma
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Com donar suport a les propostes*

* Període de “votació”: de dimarts 3 a dimarts 10 de maig.



Òrgans de participació
Entra a l’apartat d’òrgans de participació fent clic al títol 



Consell Educatiu 
Municipal de Barcelona

entra-hi per a trobar el sector 
al que pertanys en funció

de la titularitat del teu 
Centre Educatiu





Clic al títol 
per accedir a l’espai del 

Consell Escolar del Districte 
que correspon al teu Centre 

Educatiu

Clic al PARTICIPA
per accedir a l’espai dels 
Centres Educatius Públics

Clic al títol 
per accedir a l’espai dels 
Centres Educatius Públics





Clica-hi
per accedir al sector al 
que pertantys



Clicar 
per accedir a l’espai de Candidatures

Centres Educatius Públics………………………………………………………………………………………..



Normes
es mostraran les pautes 

que regeixen l’elecció de 
candidatures a cada sector

Suports
nombre de suports disponibles
en funció de les vacants i de 
les candidatures existents a 
cada sector



Títol de la proposta 
(nom i cognoms de la candidata i 
centre educatiu d’origen)
fes click aquí per a veure el contingut 
complet de la proposta si s’escau

Donar suport
fer clic aquí per a donar suport 
a la proposta de candidatura



Donar suport
fer clic aquí per a donar 
suport a la proposta de 
candidatura







CEMD Sant Andreu  

Per a qualsevol aclariment, assessorament, dubte i/o 
suport en l’ús de la plataforma, poseu-vos en contacte 

amb nosaltres a: suport@decidim.barcelona*

* Si és possible, quan ens escriguis indica’ns en el teu correu: 
el teu nom d’usuària a decidim.barcelona, el tipus de centre segons

la titularitat, i el sector que et correspon.

Direcció d’Innovació Democràtica
Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat


