
Com participar en un fòrum 

 
Els fòrum són espais virtuals en el qual es pot realitzar un debat entre 
diferents persones d’una comunitat virtual. És tracta d’un debat 
asincronic, és a dir en el qual les persones que intervenen no tenen que 
coincidir en el temps, ni tampoc en l’espai. 
 

Els fils de conversa 
 
Per participar en un espai virtual, nomès cal entrar-hi, llegir les 
intervencions anteriors i participar-hi. 
 
Per participar-hi és pot fer de dues maneres:  
 

• Encetant un nou tema de conversació 
• Responent a una intervenció anterior 

 
El fet que en un debat es pugui respondre a les persones que han 
intervingut abans de nosaltres permet crear el que s’anomen “fils de 
conversa” 
 
En els fils de conversa el missatge original i totes les respostes que ha 
originat queden estructurats en forma d’arbre i permet que els 
missatges quedin agrupats per temes. 
 
D’aquesta manera, en un fil de conversa els missatges no es visualitzen 
per ordre d’arribada, sinó seguint una estructura lògica. Així una 
intervenció pot respondre al missatge inicial o bé a una resposta que 
hagi rebut aquesta resposta o bé a una resposta de la resposta i així 
succesivament. 
 
El fil de conversa mostra, d’una manera intuitiva els diferents 
missatges organitzats segons a quin missatge previ responen 
 
Observeu en la imatge següent com queda el missatge original i les 
seccessives respostes, organitzades de forma escalonada, en un fil de 
conversa.  



 
 
 
 
 

Normes per participar en un fòrum 
 

Per participar en un debat en un fòrum cal tenir en compte una sèrie de 
normes. 
 

• Incloure el tema del missatge 
 

• Incloure la nostra participació de forma correcta en el fil de 
conversa adequat per tal de mantenir l’ordre en el debat 

 
• Utilitza un llenguatge adient, ni massa formal ni massa 

groller 
 

• Utilitzar fòrmules de salutació, de comiat i signar el missate 
en iniciar i acabar el missatge. Per exemple 

 
Hola a tothom 

 
Xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx  xxxx xxxxx xxx xxxx  
xxxxx  xxxx 

 
Salutacions 

 
Joan Padrós 

 
• Respectar als altres participants del debat. És pot discrepar 

de les seves idees i comentaris, però sempre des del màxim 
respecte a la persona 



Com participar en un fòrum 
 

Per participar en un fòrum, primer de tot hi hem d’entrar 
 

1. Fés clic damunt del fòrum en el que vols participar 
 

 
 

En entrar-hi veuràs els diferents fils de conversa, amb informació sobre 
el tema, qui el va iniciar, el nombre de respostes que ha rebut i la 
persona, data i hora de la darrera resposta 

 
2. Fés clic damunt del tema per tal de veure el missatge i les 
diferents respostes 

 

 
 

Observeu que ara podreu veure el missatge inicial i totes les respostes 
que ha rebut estructurades de forma lògica 
  

 
 



3. Per respondre a una de les intervencions feu clic damunt de 
l’opció Contesta. 

 
Heu de tenir en compte que per a que el vostre missatge quedi inserit en el lloc 
adequat heu de contestar al missatge que voleu respondre i no en qualsevol 
altre del fil de conversa. 
 
Observeu que en fer clic a Contesta s’obre un quadre de diàleg on podeu escriu 
la vostra participació 

 
 
En ella hi trobareu dues caselles, la superior per introduir el tema i la inferior 
per escriure la vostra participació. 
 
En la casella superior podeu deixar el tema que apareix per defecte o bé 
canviar-lo per un més descriptiu de la vostra parcipació 
 
En la casella inferior podeu escriure el vostre missatge. Observeu que en la 
part superior d’aquesta casella trobareu una sèrie d’opcions que us permeten 
modificar l’aspecte del vostre text (aliniar-lo, canviar la mida, el tipus i els 
color de la lletra, introduir diferents caràcters tipogràfics –negreta, cursiva, 
subratllat- introduir emoticons, etc.) 
 

4. En acabar la vostra intervenció féu clic al botó “Envia al fòrum” que 
trobareu a la part inferior de la casella de participació. 

 

 
 
Per iniciar un nou fil de conversa heu de fer clic al botó “Afegeix un nou tema 
de debat” que trobareu en entrar al fòrum i se us obrirà una pàgina molt similar 
a la que acabem de veure 



 


