
participa.ateneus.cat
plataforma digital de participació



Registra’t per entrar als 

processos participatius, per 

afegir propostes, compartir 

idees en els debats o fer 

comentaris.



Nom d’usuari/ària:
És el nom públic que apareixerà a les 

teves publicacions a la plataforma.

Sobrenom:
Nickname, curt i únic no en poden 

haver dos d’iguals

Contrasenya:
Clau d’accés o mot de pas, de com a 

mínim 8 caràcters o més.



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 clicar aquest botó per a finalitzar 

el procés de registre.



Nom d’usuari/ària:
És el nom públic que apareixerà a les 

teves publicacions a la plataforma.

Sobrenom:
Nickname, curt i únic no en poden 

haver dos d’iguals

Contrasenya:
Clau d’accés o mot de pas, de com a 

mínim 8 caràcters o més.



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 desmarcada”, 

si s’escau, i continuar.



ateneus@ateneus.cat!

Confirmar el compte:
Creant un nou compte t’arribarà un 

correu electrònic a l'adreça que hagis 

especificat, i hauràs de fer clic a 

l'enllaç que conté (l'enllaç que posa 

"Confirmar el meu compte") per 

acabar de crear el compte.



Entra per a iniciar la teva 

sessió d’usuari/ària



Entra per a iniciar la teva 

sessió d’usuari/ària.



Entra per a iniciar la teva 

sessió d’usuari/ària.

ateneus@ateneus.cat

·········





El meu compte 
accedeix a la configuració d’usuari

Notificacions
consulta les notificacions pendents

Surt
tanca la sessió

El meu perfil públic 
informació

Converses
registre de les converses amb altres 

usuàries



Avatar
per a afegir una imatge

al perfil d’usuari

URL personal
adreça web (si s’escau)

Quant a
per a afegir una petita presentació 

personal (o una frase/ dita/ etc)

Canvia la contrasenya
per a modificar la contrasenya 

definida en crear el compteActualitzar compte
per aplicar els canvis que s’hagin 

produït en el perfil d’usuari

Compte
informació d’usuari





Configuració

de les notificacions
per a definir sobre quina 

activitat es volen rebre 

notificacions per correu 

electrònic

Rebre correu electrònic
cada vegada que rebi una notificacióButlletins

per a rebre els butlletins que es 

puguin enviar sobre els espais de 

participació habilitats a la plataforma

Guardar canvis
per aplicar els canvis realitzats en la 

configuració de les notificacions



Processos
consulta els processos participatius 

oberts (i els passats o futurs).


