
Els fòrums de la intranet 

Els fòrums són espais que permeten mantenir debats, de forma asíncrona, sobre tota 

mena de temes d’interès per als usuaris (professorat, alumnat, famílies, …). Poden ser 

usats per debatre sobre aspectes relacionats amb el centre docent, l’actualitat… També 

són útils com a recurs pedagògic per treballar temes del currículum o fer intercanvis de 

missatges amb l’alumnat d’altres centres. Els fòrums són eines interessants per fomentar 

el debat i el treball cooperatiu.  

El nombre de fòrums dels quals pot disposar la intranet és il·limitat. Cadascun d’ells, 

pot tenir l’accés restringit a grups d’usuaris concrets.  

Pràctiques: Els temes dels fòrums  

En accedir als fòrums de la intranet, es mostren els fòrums als quals es té accés. La taula 

proporciona informació sobre el fòrum: descripció dels seus continguts, el nombre de 

temes i de missatges que conté, tipus d'accés. Des de la taula es pot accedir als temes i 

missatges fent clic al nom del fòrum.  

 

El contingut dels fòrums s’estructura en temes, dins dels quals hi ha missatges. Aquesta 

estructura permet, per exemple, crear un tema per cadascuna de les matèries d’un nivell 

o grup d’alumnes i mantenir, així, la informació ben classificada.  

També és possible crear missatges sense tema. Això està orientat als entorns on es fa un 

ús reduït del fòrum i es desitja tenir tots els missatges junts, sense necessitat d’haver 

d’entrar dins dels temes.  

Quan s’accedeix a l’interior d’un fòrum s’obre una taula amb la relació de temes que 

conté el fòrum i informació relativa a aquests: el títol, la descripció, la data i l’hora en 

què van ser creats, les persones que els han creat, el total de temes i missatges que 

contenen i el nombre de missatges que l’usuari/ària encara no ha visitat.  



 

En cas de que el fòrum contingui missatges que no pertanyin a cap tema, apareixeran 

davall la llista de temes, mentre que els missatges que pertanyen a un tema es poden 

veure fent clic damunt el títol del tema.  

⇒ Accediu als fòrums de la intranet. Segurament disposareu de diferents formes de fer-

ho.  

⇒ Observeu els fòrums al que teniu accés, verifiqueu la informació que us proporciona 

del fòrum: descripció, temes i missatges, usuaris que tenen accés.  

⇒ Cliqueu al Nom del fòrum per accedir a un dels fòrums.  

⇒ Observeu el temes que es troben en el fòrum.  

⇒ Accediu a alguns dels temes i observeu com s’estructura la informació en el seu 

interior.  

⇒ Torneu al llistat de temes fent clic a l’opció Torna a la llista de temes i missatges i 

creeu una tema nou fent clic a Crea un tema nou.  

⇒ Ompliu el formulari per a la creació d'un tema i aprofiteu per enviar el primer 

missatge.  

El formulari té 4 camps. Els dos de dalt corresponen al tema, mentre que els de baix 

serveixen per enviar, opcionalment, el primer missatge al tema.  



 

⇒ Entreu dins del tema que acabeu de crear, comproveu el seu funcionament i reviseu 

el missatge primer que heu enviat.  

Pràctiques: Tramesa de missatges al fòrum  

⇒ Accediu a algun dels temes del fòrum.  

⇒ Feu alguna intervenció al fòrum. Per fer-ho heu cliqeu a l’enllaç Envia un missatge 

nou.  

El formulari d'enviament missatges al fòrum te unes grans simulituds amb el formulari 

per enviar correu privat de la intranet, amb la diferència de que no heu d'especificar 

destinataris.  

Si el fòrum té habilitat l'enviament de fitxers, trobareu un cap específic per indicar el 

fitxer que voleu adjuntar a la vostra intervenció.  



Un cop heu enviat un missatge al fòrum el podreu editar durant un cert temps des del 

seu enviament, passat aquest temps, no el podreu modificar.  

Pràctiques: Respondre a intervencions del fòrum  

Respongueu a alguna de les intervencions que trobeu en el fòrum  

⇒ Accediu a alguna de les intervencions del fòrum, haureu de clicar en el títol del 

missatge.  

⇒ Un cop hagueu llegit el missatge, podeu respondre'l clicant a l'enllaç Respon al 

missatge.  

⇒ Ompliu els camps del formulari i cliqueu al botó crea el missatge.  

Pràctiques: Moderació de fòrums 

Una de les tasques que els docents hauran de fer serà la moderació dels fòrums que els 

hi hagin estat assignats.  

Si un usuari/ària és moderador d’un o diversos fòrums, tindrà les opcions d’esborrar i 

editar missatges, esborrar temes i moure els missatges entre els temes i els fòrum que 

modera.  

Llista de temes del fòrum  

⇒ Accediu a un dels fòrums dels quals teniu drets de moderació.  

⇒ Observeu les icones que acompanyen als temes:  

 

Permet esborrar el tema i tots els missatges que conté. Si el tema no està buit, cal ser 

moderador/a principal per tenir-hi accés  

 

Permet desplaçar el tema dins de la llista de temes per a que aparegui una posició 

més amunt  

 

Permet desplaçar el tema dins de la llista de temes per a que aparegui una posició 

més abaix  

⇒ Canvieu l’ordre del temes fent clic a les icones de les fletxes.  

⇒ Creeu un tema amb un missatge i esborreu-lo. Observeu que es demana confirmació 

abans d’eliminar-lo.  

Les intervencions d'un tema  

⇒ Accediu a un tema que contingui missatges.  

⇒ Observeu les icones que acompanyen a cadascuna de les intervencions del fòrum a la 

columna accions:  



 

 

Permet esborrar un missatge. L’autor/a del missatge veu aquesta icona durant un 

cert temps després de crear el missatge si l’administrador/a ho permet  

 

Permet editar un missatge. L’autor/a del missatge veu aquesta icona durant un cert 

temps després de crear el missatge si l’administrador/a ho permet  

 

Permet desplaçar el missatge entre els temes i els fòrums que modera el 

moderador/a  

⇒ Esborreu i editeu missatges.  

⇒ Desplaceu algun missatge. Primer heu de triar el fòrum de destí. A continuació es 

tornarà a carregar la pàgina amb els temes del fòrum seleccionat i en podreu escollir un. 

També podeu optar per deixar-lo sense tema.  

Pràctiques: Marcatge de missatges 

Els usuaris poden marcar els missatges dels fòrums amb una icona d’una bandera. Així, 

més endavant, quan tornin a entrar al fòrum, poden trobar amb facilitat els missatges 

que han decidit destacar.  

Dos mètodes per marcar o desmarcar els missatges:  

⇒ Clicant a la part esquerra de la fila amb la informació del missatge, més o menys a la 

meitat de la columna amb la bandereta.  

 

⇒ Clicant a l'enllaç marca el missatge un cop d'ha accedit al contingut de la 

intervenció.  

 



⇒ Marqueu i desmarqueu missatges que ja siguin al fòrum.  

Exemples d'ús dels fòrums 

A continuació teniu alguns exemples de possibles fòrums.  

Intercanvi de missatges amb alumnat d'un altre país - llengües estrangeres 

Un fòrum d’aquestes característiques podria ser usat per portar-hi a terme un intercanvi 

de missatges entre l’alumnat del vostre centre amb l’alumnat d’un centre estranger. En 

un fòrum com aquest s’hi poden fer des d’activitats de descripció personal o de l’entorn, 

fins a debats sobre aspectes relacionats amb els costums i la cultura de cadascun dels 

països que hi participa. Respecte a altres sistemes de missatgeria té l’avantatge que els 

continguts són controlables i avaluables per part del professorat.  

Discussió sobre un determinat tema a partir d'un document de treball o diversos 

Una activitat didàctica que resulta interessant consisteix a organitzar un debat sobre un 

determinat tema d’interès per l’alumnat o la matèria des de la qual s’organitza. Per tal 

que l’alumnat estigui com més informat millor sobre el tema a debatre, pot ser una bona 

idea haver-lo treballat una mica abans per mitjà d’un treball prèvi o lectura. En una 

activitat com aquesta no hauria de ser suficient que l’alumnat donés el seu punt de vista 

sobre el tema, sinó que s’hauria d’afavorir i potenciar el debat entre els participants a 

l’activitat a partir de les intervencions dels companys i companyes. És convenient 

explicar a l’alumnat la importància que té l’argumentació raonada dels punts en els 

quals s’està d’acord i en desacord respecte al que hagi pogut opinar un company/a.  

En un debat com aquest el professor/a ha de fer de moderador/a i ajudar l’alumnat que 

pugui tenir més dificultats per seguir l’activitat.  

Avaluació inicial d'un determinat aspecte del currículum 

Abans d’encetar un tema nou podria ser interessant demanar a l’alumnat que expliqui 

per mitjà d’un fòrum el que sap sobre el tema que es vol treballar. Això pot ajudar a 

captar quin grau de coneixement té l’alumnat sobre aquest tema.  

Concurs de preguntes i respostes 

Un fòrum es podria fer servir per organitzar un concurs entre l’alumnat de l’aula amb 

preguntes i respostes relacionades amb el currículum.  

L’activitat podria anar més o menys així:  

 Es divideix el grup d’alumnes en un parell de grups. El grup A i el grup B. 

 Per cadascun dels grups es crea un tema diferent on l’alumnat d’aquell grup pot 

plantejar preguntes als membres de l’altre grup. 

 Es demana que cada grup creï un nombre concret de preguntes. Per exemple 15. 

 Cadascun dels grups pot veure les preguntes que li arriben des de l’altre grup i 

les pot respondre. 

 L’equip que encerti més preguntes guanya. 



En aquesta activitat el professor controla que les preguntes estiguin ben formulades i, de 

no ser així, les pot esborrar o planteja de nou. També pot portar un control de les 

respostes.  

Espai de preguntes i respostes 

Pot ser un espai on els usuaris de la intranet poden preguntar i/o respondre preguntes 

relacionades amb un determinat tema.  

Cerca de solucions diverses a problemes comuns 

Dins de sessions de tutoria o bé en crèdits amb temàtiques transversals, hi ha molts 

aspectes, problemes o situacions quotidianes que no tenen un únic tractament sinó 

diverses maneres de resoldre o enfocar les problemàtiques. Algunes vegades, el fet de 

poder tenir un espai de conversa i de tractament de les diverses situacions ja genera 

actituds que empenyen a intentar cercar solucions. L’esperit crític i alhora el sentiment 

d’empatia es pot afavorir amb l’ús d’eines com són els fòrums, i si són amb una bona 

coordinació per part del docents, encara millor.  

Espai de suggeriments i propostes 

Un fòrum sempre és una finestra oberta al recull de propostes i suggeriments que en 

moltes ocasions no se sap com vehicular. Alhora possibilita donar sortida a temàtiques 

que tampoc tenen del tot definits els espais on tractar-les. Potser, algunes d’aquestes 

temàtiques tenen cabuda en un fòrum, i de ben segur que els suggeriments i les 

propostes també.  

 


