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Aquest document explica els passos a realitzar per exercir el teu dret a voto como a soci en la III 

Assemblea Ordinària de la Cooperativa de Consum de l’Escola , fent servir la plataforma de votació 

telemàtica habilitada únicament per aquest fi a https://votacions.cooperativaescolagoar.org 

 

 

Llegeix amb atenció aquest document i segueix els passos descrits. Si després de llegir els passos tens 

encara algun dubte sobre el procediment, o si al realitzar algun dels passos descrits, et sorgeix algun 

problema, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic o les xarxes 

socials. 

Pots consultar la versió en línia i mes recent d’aquest manual a la web de la Cooperativa de Consum a 

https://cooperativaescolagoar.org/manual-votacions  

 

El procediment complert de votació per la III Assemblea Ordinària de la Cooperativa de Consum de 

l’Escola GOAR, consta de dues partes ben diferenciades: 

• Registre de votant, que es el procés pel qual et registraràs per poder exercir el teu dret a vot 

com a soci.  

Pots registrar-te en qualsevol moment des de que siguis donat d’alta com a soci, però no podràs 

mai registrar-te i votar si no ets soci de la Cooperativa. 

 

• Votació, que es la votació en si mateixa.  

No podràs votar si prèviament no t’has registrat, i solament podràs fer-ho en el període que 

estigui especificat per fer-ho, amb una dia i hora d’inici, i un dia i hora de fi. 

 

Registre de votant 

Para a poder registrar-te como votant, hauràs de seguir els següents passos: 

1. Pitja sobre el botó “Registrar” situat al costat esquerre de la pantalla. 

https://votacions.cooperativaescolagoar.org/
https://cooperativaescolagoar.org/manual-votacions
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2. Completa el Nom i Cognom en el quadre superior, l’adreça de correu electrònic a la part inferior, i 

a continuació, pitja sobre el boto d’“Enviar”. 

 

L’adreça de correu electrònic ha de ser la mateixa que vas indicar al donar-te d’alta de soci de la 

Cooperativa de Consum, i que es l’adreça de correu electrònic a la que li arriben les notificacions de 

la Cooperativa.  

 

 
 

Si fas servir una adreça de correu electrònic que no es la registrada, no podràs continuar amb el 

registre.  

 

Si l’adreça de correu electrònic es la correcta, apareixerà un missatge indicant que se li ha enviat un 

correu electrònic amb l’enllaç per prosseguir el registre. 

 

 
 

3. Verifica que has rebut un correu electrònic del remitent “Sistema de Votacions Cooperativa Consum 

Escola GOAR” ( votacions@cooperativaescolagoar.org), i que te per assumpte “Recuperar tu 

contraseña en Cooperativa Consum Escola GOAR”.  Si no has rebut el correu a la teva safata 

d’entrada, verifica la carpeta de correu no desitjat per tal que descartar que no s’hagi classificat com 

Spam. 

 

 

mailto:votacions@cooperativaescolagoar.org


Manual de Votacions 

Cooperativa de Consum de l’Escola GOAR 
 

 

P á g i n a  3 | 6 

 

 

4. Obre el correu, i segueix l‘enllaç que conte , que et portarà a completar la segona part del registre. 

 

  
 

5. L’enllaç et portarà a la pàgina de validació d’usuari-votant , on et permetria escollir un nom d’usuari 

per identificar-te i una paraula de pas, que nomes tu coneixeràs i que et permetrà identificar-te al 

sistema d’ara en endavant. 

 

L’usuari ha de tenir entre 5 i 20 caràcters alfanumèrics ( números i/o lletres , però no d’altres caràcters 

especials ) , i no contenir espais en blanc. No facis servir mai accents. No es possible canviar el nom 

d’usuari un cop registrat, així que decideix-lo bé. 

 

La paraula de pas ha de tenir entre 4 i 20 caràcters alfanumèrics, i hauràs d’introduir-la dos cops per 

mes seguretat. 

 

Recorda bé d’ara en endavant aquest usuari i paraula de pas per que son els que faràs servir per 

identificar-te per votar, i pitja “Enviar” per acabar. 

 

 
 

No podràs validar-te si l’usuari o paraula de pas no compleixen els criteris mencionats. 

 

6. Si la validació es correcta, ens apareixerà un missatge amb la confirmació i ja podrem accedir al espai 

de votacions a través del enllaç o tornant a la pagina principal del sistema de votacions a 

https://votacions.cooperativaescolagoar.org 

 

 

 

https://votacions.cooperativaescolagoar.org/
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Votació 

Per poder iniciar una votació a través del nostre usuari registrat, haurem de seguir el següent 

procediment: 

 

1. Identificar-nos i accedir a l’aplicació, a través del quadre de la dreta de l’aplicació en 

https://votacions.cooperativaescolagoar.org , completant amb el usuari  i la paraula de pas que 

haguem establert en el punto 5 del pas de registre, i pitjant sobre el botó de “Entrada”. 

 

 

2. Si les dades d’inici de sessió son correctes, iniciarem sessió a l’aplicació, que ens portarà per defecte 

a la “Llista de votacions” , que apareix a la part superior del menú de l’esquerra, i on ens mostrada 

totes les votacions a les que tenim opció de participar 

 

 
 

3.  Per cada votació, podrem accedir als seus detalls on es mostra l’estat de la votació, les dates de 

votació i el detall del que votem. Si no estem dins del període de votació , no podrem accedir a votar 

https://votacions.cooperativaescolagoar.org/
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4.  Si estem dins del període de votació, dins del detall ja trobarem el boto verd per accedir a la votació 

en si mateixa. 

 

 
 

 

5. Un cop accedim a la votació, a la part superior apareixerà el nom de la votació, i una explicació el 

mes detallada , clara i concisa possible sobre el que anem a votar ... 

 

 

… I a la part mes baixa, la pregunta a respondre en negreta, i les diferents opcions a triar en la 

nostre resposta. Per norma general podrem escollir una única opció, que després d’escollir haurem 

de validar amb el boto de l’opció de “VOTAR” 
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6. Si el vot s’ha enregistrat correctament, pareixerà un missatge confirmant-ho com el següent , que li 

confirmarà que el seu vot ha sigut enregistrat.  

 

 
 

Un cop emès el vot, ja no podràs tornar a votar, i en el detall de la votació apareixerà un missatge 

indicant que “Ja ha votat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


