RECOMANACIONS PER L’ASSEMBLEA TELEMÀTICA INFORMATIVA
Recomacions comunes
Et demanem que entres en l’assemblea de la teua comarca, per evitar saturacions de
persones en una sola assemblea.
Si no pots accedir a l’assemblea de la teua comarca, podràs accedir a qualsevol altra
assemblea l’horari de la qual et vinga bé, però preferiblement accedeix si pots a
l’assemblea de la teua comarca.
Assemblees de l’Alacantí, la Plana Alta i València ciutat, l’Horta Nord i l’Horta Sud
(via Youtube)
L'enllaç facilitat et servirà per a entrar a l’assemblea mitjançant el canal de Youtube, ja que
no hi ha límit de persones que hi poden participar. Convé que tingues un compte de gmail
per poder fer preguntes o comentaris, altrament només podràs veure l’assemblea però no
fer cap comentari. També et recomanem que et subscrigues al canal.
Demanem puntualitat perquè començarem l’assemblea en l’horari previst.
En aquestes assemblees podràs plantejar els dubtes que consideres mitjançant els
comentaris que pots fer en el canal de Youtube corresponent a cada una de les
assemblees. No hem de fer un ús indegut del xat. Només s'han d'exposar en aquest
dubtes que no s'hagen plantejat ja. Si omplim el xat amb comentaris innecessaris, es
perden i al final els dubtes i aspectes importants poden passar desapercebuts. L'ideal és
recopilar els dubtes que vagen sorgint per a, al final de la reunió, si no s'han resolt durant
l'explicació, plantejar-les i poder resoldre-les en el torn de preguntes.
Hem de respectar a tots els participants de la reunió. Hi ha companys/es que poden tindre
dubtes on altres no les tenen, amb el que tots/es hem de ser pacients i sempre respectar
l'opinió de la resta.
Durant l'assemblea un o dos permanents sindicals portaran l'explicació la reunió.
L'assemblea informativa es farà per blocs, és a dir, s'explica una part i es resolen dubtes.
Un dels/les permanents sindicals, controlarà el xat,de manera que quan un bloc siga
pròxim a la seua fi, es començaran apoder plantejar els dubtes en el xat. Aquest moment
s'avisarà per el/la ponent. Una vegada recopilades els dubtes, s'exposaran, es resoldran i
espassarà al següent punt. Al final de tots els blocs, hi haurà un torn obert de paraula.
Resta d’assemblees comarcals (via la Plataforma 3CX)
En entrar a l'assemblea, els participants únicament podran fer ús del xat. Els
organitzadors podran donar vídeo i/o àudio als assistents en funció de les necessitats de
la reunió i la voluntat dels participants, però serà preferible usar el xat per a plantejar
dubtes.
No hem de fer un ús indegut del xat. Només s'han d'exposar en aquest,dubtes que no
s'hagen plantejat ja. Si omplim el xat amb comentaris innecessaris, es perden i al final els
dubtes i aspectes importants poden passar desapercebuts. L'ideal és recopilar els dubtes
que vagen sorgint per a, al final de la reunió, si no s'han resolt durant l'explicació,
plantejar-les i poder resoldre-les en el torn de preguntes.
Hem de respectar a tots els participants de la reunió. Hi ha companys/es que poden tindre
dubtes on altres no les tenen, amb el que tots/es hem de ser pacients i sempre respectar

l'opinió de la resta. D'haver-hi un comportament inadequat respecte a l'anteriorment
descrit,els organitzadors podran silenciar el xat d'aquells/es que no respecten les normes
bàsiques de funcionament perquè l'assemblea siga productiva. Recomanem usar
auriculars durant l'assemblea.
En punxar l'enllaç per a entrar eixirà una imatge on podreu seleccionar, la càmera, l'àudio i
el micro. També hi ha una tecla “test” per a provar si tot funciona bé. Aneu provant
diferents opcions fins que trobes la que funciona. Després seleccionarem “Join Now” per a
entrar a l'assemblea. Recorda entrar a l'hora convocada,perquè si ho intentes abans, no
podràs.
Durant l'assemblea un o dos permanents sindicals portaran l'explicació la reunió.
L'assemblea informativa es farà per blocs, és a dir, s'explica una part i es resolen dubtes.
Un dels/les permanents sindicals, controlarà el xat,de manera que quan un bloc siga
pròxim a la seua fi, es començaran apoder plantejar els dubtes en el xat. Aquest moment
s'avisarà per el/la ponent. Una vegada recopilades els dubtes, s'exposaran, es resoldran i
espassarà al següent punt. Al final de tots els blocs, hi haurà un torn obert de paraula.
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