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Les trobades 

Decidim aposta per processos on la participació sigui híbrida, és a dir, que les persones que no poden 

participar en una convocatòria presencial també pugui dir la seva en un procés obert. Amb aquest 

objectiu, el component de Trobades ens ofereix molt més que la gestió de convocatòries. 

Per activar aquest nou component, ens hem de dirigir al nostre Taulell d'Administració del procés, a 

l’apartat Components. Cliquem al botó Afegeix un component a la part superior dreta, i seleccionem 

del desplegable la opció Trobades. 

Ara haurem de repassar les opcions de configuració de les nostres trobades. Recorda que primer 

haurem de definir el comportament global, i desprès detallar-ne el comportament per cada una de les 

fases del nostre procés. 

Fixa't en el camp Pes. El pes és la manera en la que podem ordenar els elements del nostre menú del 

procés. Si el deixem a zero els elements s'ordenen seguint l'ordre de creació. Si volem alterar aquest 

ordre, canviem el pes: a pes més alt, l'element es situarà més a la dreta del menú. 

Repassem la secció de la configuració global. El component de trobades ens permet situar un fragment 

de text destacat a la part superior de la pàgina de trobades, el podem definir a l'apartat Avís. 

També ens permet situar un text per a definir els Termes de registre per defecte. Si el definim en 

aquesta secció, no l'haurem d'introduir cada vegada que vulguem fer una inscripció a les nostres 

trobades. 

A continuació podem definir altres característiques de les trobades. Volem que la ciutadania pugui 

deixar comentaris sobre cada trobada? Voldrem limitar la participació en les trobades segons padró? 

Voldrem recollir notes durant les trobades fent servir pads? 

Les opcions marcades per defecte són les que ens poden servir en la majoria de casos. 

 

Un cop definida la configuració global repassem el comportament del component per cada una de les 

fases definides prèviament. En el cas de les Trobades, podem definir un avís específic per cada moment 

del procés (indicant, per exemple, que en aquesta fase no s'ha previst realitzar trobades, però que es 

permet la consulta dels resultats de les trobades anteriors), o tancant-ne els comentaris si els havíem 

habilitat. 

Un cop hem repassat aquest apartat de configuració,  afegeix el component i t'apareixerà a la llista de 

components del teu procés. 

En aquesta llista pots: 

• Previsualitzar el component, clicant sobre el Nom del component del llistat, 

• i a la dreta, realitzar les accions: 

◦ Gestionar, a la icona del llapis; per afegir i gestionar les trobades, 
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◦ Publicar, a la icona del vist; ja que pots treballar sobre un component i no fer-lo visible al menú 

fins que ho decideixis, 

◦ Tornar a la secció de configuració, a la icona de l'engranatge. 

◦ Limitar la participació al padró municipal, a la icona de la clau, 

◦ i esborrar el component, fent servir la icona de la aspa vermella. 

Publica el component, la icona del vist es convertirà en la icona d'una creu, per despublicar-la. Recorda 

que per molt que publiquis un component només l'estem habilitat dintre del menú, si el procés sencer 

està despublicat la ciutadania no hi tindrà accés. 

Ara començarem a introduir trobades, clicant a la opció Gestionar (la icona del llapis). 

Clicant a Nova trobada obriràs un formulari amb els camps per crear una convocatòria. Omple els 

camps del formulari, tenint en compte que: 

• Adreça és el carrer, número i ciutat del lloc on es realitza la trobada, 

• Ubicació és el nom de l'equipament, 

• i Detalls de la ubicació ens permetrà especificar indicacions per trobar el lloc de la trobada, 

com per exemple, Sala d'Actes 

Podem indicar si una trobada és privada. Si marquem aquesta opció, només les persones que nosaltres 

invitem podran veure, i apuntar-se, a aquesta trobada. Si marquem la opció privada, se'ns habilita la 

opció transparent. Quan fem una trobada privada i transparent, tothom pot veure'n la convocatòria però 

només podrà participar les persones que nosaltres invitem específicament. 

A efectes d'aquesta pràctica, et recomanem que facis les trobades publiques. 

Podem afegir, a cada trobada, una cartera de Serveis (com ludoteca, traducció per sords, etc.) Aquests 

serveis actuen a títol informatiu i ocuparan un espai ben visible un cop la trobada estigui publicada. 

Crea la teva primera trobada clicant al botó Crea situat al final de la pàgina. 

Un cop hagis creat una trobada, podràs realitzar un seguit d'accions relacionades amb aquesta. Les 

repassem ràpidament, seguint ordre d'esquerra – dreta, més endavant veurem amb detall les que puguin 

ser més interessants. 

• Previsualitzar, la icona del ull – ens permet veure com es visualitza la informació introduïda 

sense haver publicat el component. 

• Duplicar, a la icona del porta-retalls. Ens permet realitzar una còpia d'una trobada, molt útil si 

hem de realitzar trobades recurrents. Recorda canviar la data per la de la nova trobada! 

• Editar, la icona del llapis. Per modificar la informació introduida o afegir nous serveis. 

• Inscripcions, la icona de les dues persones. Per habilitat i gestionar el registre a la trobada. 

• La icona del rellotge ens permetrà publicar l'acta de la trobada, ja sigui en format text, vídeo o 
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àudio. 

• La icona de l'agenda ens permet elaborar i publicar un ordre del dia de la sessió detallat 

• L'acció tancar, a la icona del candau, ens permet realitzar un tancament tècnic de la trobada, 

introduint una valoració qualitativa, l'informe, com una valoració més quantitativa, recontant les 

persones i entitats participants. En el cas que s'hagin produït propostes, podem vincular-les també aquí. 

• Les dues següents accions ens permeten adjuntar documentació a una trobada. Podem publicar 

documentació fent servir la icona del clip. En el cas que tinguem molta documentació per compartir, 

podem organitzar-la fent servir les carpetes. 

• Si hem activat la opció de permetre establir permisos d'accions per cada trobada, veurem la 

icona de la clau, i limitant les inscripcions a les trobades a les persones empadronades. 

• I finalment, la creu vermella ens permetrà eliminar una trobada. 

 

Crea diverses trobades per continuar amb el nostre tutorial. A continuació repassarem com habilitat i 

gestionar les inscripcions a les trobades. 

---- preguntes de control h5p 

* has creat una trobada? 

* La secció de trobades és visible en el menú? 

---- 

Inscripcions 

Per habilitat i gestionar les inscripcions has de clicar la icona de les dues persones, a dreta la la trobada 

que has creat. S'obrirà una nova finestra. 

Primer, hauràs d'activar la casella Inscripcions obertes, i podràs definir els elements bàsics de la 

trobada: 

- els Espais disponibles per aquesta trobada, és a dir, quantes persones com a màxim podran assistir, 

- i d'aquests, quants espais vols reservar. 

 

Si al configurar el component Trobades has definit el text de Termes i condicions, ja no serà necessari 

que el tornis a introduir, tot i que podràs modificar-lo si és necessari, afegint, per exemple, una clàusula 

específica si vols incorporar aquestes dades a un altre fitxer de l’Ajuntament o, si tens previst treballar 

amb un col·lectiu especialment protegit per la Regulació General de Protecció de Dades. 

Desa aquesta primera configuració i ja tindràs habilitades les inscripcions: Comprova-ho clicant a 

l'acció de Previsualització. 

D'aquesta manera, es podrà inscriure a la nostra convocatòria qualsevol persona que tingui un compte 
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al decidim. Al clicar sobre el botó Inscriu-te a la trobada, qui estigui fent la inscripció rebrà a la seva 

adreça electrònica un correu amb un codi de registre a la trobada. 

Nosaltres podrem descarregar des una llista d'inscrits. Torna a obrir la secció d'inscripcions, fixa't que a 

la part superior dreta tens un botó amb la opció Exporta, on podràs descarregar el llistat de persones 

inscrites. Aquest llistat té, per defecte, el codi de registre que han rebut els inscrits per correu electrònic, 

el seu nom d'usuari i el seu correu electrònic. 

És possible que necessitis recollir més dades en les inscripcions. En aquesta mateixa secció trobaràs el 

botó Formularis d'inscripció, si el cliques podràs crear un formulari amb les preguntes específiques 

que vulguis incloure en la inscripció. Si has fet servir el component Enquestes abans, veuràs que el seu 

funcionament és molt similar. 

Un cop hagis creat les diferents preguntes, Desa el formulari i recorda d'activar-lo en la pàgina 

principal de les inscripcions, marcant la casella Formulari d'inscripcions habilitat. 

(pastilla: Finalitzar una trobada) 

Un cop realitzada una trobada, és una bona pràctica donar-hi tancament. Fixa't amb la icona d'acció 

Tancar, representada per un candau. En aquest apartat podràs realitzar un breu Informe de la sessió, 

així com llistar les organitzacions que han participat i indicar el nombre d'assistents. 

Si heu començat a treballar  propostes, podem indicar també el nombre de contribucions que s'han fet i 

vincular aquí les propostes que s'hi han realitzat. 

És recomanable eliminar les dades personals que hem extret de les la inscripció a les trobades en el 

moment que tanquem la Trobada. En tot cas, les dades personals recollides a efectes de gestió de 

Trobades, s’han de destruir o eliminar en un període màxim de 3 mesos. 


