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FÒRUMS



FÒRUMS 

Fòrum de notícies 
A totes les assignatures hi ha un fòrum, de forma predefinida, al primer bloc de 
la columna central, el qual s’origina automàticament quan es crea una 
assignatura: és el Fòrum de notícies. 
Aquest Fòrum de notícies es pot utilitzar com un tauler de notícies digital, per 
fer pública informació relativa a l’assignatura.  
 

 Si es vol enviar un missatge de correu electrònic per a tots els 
alumnes de l’assignatura, l’ideal és que s’enviï a través d’aquest 
fòrum.1   

 
Per defecte, el Fòrum de notícies està configurat perquè només hi pugui 
publicar nous debats i missatges el professor. L’estudiant no pot escriure 
missatges en aquest fòrum.  

 

Creació de fòrums 
A més d’aquest fòrum de notícies, s’hi poden crear tants fòrums addicionals 
com calgui. Primer de tot, hem d’activar el mode d’edició i, després, a la llista 
desplegable Afegeix una activitat, del bloc temàtic que ens interessi, hem de 
seleccionar Fòrum. 
 

 

Figura 1. Afegeix una activitat Fòrum 

                                                 
1  Per rebre una còpia dels missatges del fòrum de notícies o dels altres tipus de fòrums, vegeu el paràmetre 
Imposeu que tothom estigui subscrit. 
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Configuració del fòrum 
Automàticament, passam a la pàgina per configurar el nou fòrum. A 
continuació, explicarem els diferents paràmetres que controlen el funcionament 
de cada fòrum. 
 
— Nom del fòrum. És el text que es mostrarà a la pàgina principal de 

l’assignatura. S’hi poden incloure etiquetes HTML per obtenir efectes del 
text (per exemple: <B>negreta</B>, <I>cursiva</I>, etc.). 

 
— Tipus de fòrum. Hi ha quatre opcions: 

o Cada persona inicia un debat. Cada persona pot, a més de 
contestar els missatges, iniciar només un tema de debat; una 
vegada que n’hagi iniciat un, aquesta possibilitat desapareix. 
Aquesta opció és adequada perquè cada alumne realitzi una 
exposició inicial i pugui conèixer les opinions dels seus companys. 

o Fòrum de preguntes i respostes. Tothom pot començar una 
discussió amb una pregunta; per poder veure les respostes de la 
resta de companys, l’estudiant ha d’haver contestat. 

o Fòrum estàndard per a ús general. Permet múltiples discussions 
sense restriccions.  

o Un debat simple. Hi ha només un tema i només un fil de 
discussió; no es permet crear nous temes de debat, només es 
permet contestar el missatge inicial. És adequat per a debats 
concrets; per exemple, debats associats a un tema ben definit. En 
aquest cas el Nom del fòrum i la Introducció es corresponen , 
respectivament, amb l'assumpte i el cos del primer missatge que 
inicia el debat. 

 
— Introducció. Permet incloure-hi un text descriptiu de la temàtica general del 

fòrum, així com els seus objectius, les instruccions didàctiques bàsiques o el 
tipus de debat que s’espera obtenir. Amb l’editor d’HTML podem posar 
efectes al text, inserir-hi imatges, etc., a més de copiar un text des d’un 
editor de text (tipus Word) i enganxar-lo (se’n conserven els estils del text).  
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Figura 2. Paràmetres de configuració del fòrum 

 
— Imposeu que tothom estigui subscrit? La subscripció a un fòrum significa 

que els participants reben al seu correu electrònic una còpia dels missatges 
que s’envien al fòrum. Quan configuram el fòrum tenim quatre possibilitats: 

o No. Els usuaris no s’hi subscriuen de manera automàtica, sinó 
que ells mateixos trien aquesta opció. L’opció d’estar subscrit al 
fòrum o no apareix a la part superior de la pantalla, quan ja ens 
trobam dins el fòrum. 
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Figura 3. Subscripció al fòrum 

 
o Sí, per sempre. Tots els usuaris actuals i futurs del curs hi són 

subscrits inicialment, i no poden cancel·lar-ne la subscripció. 
 

 Per defecte, el fòrum de notícies està configurat amb 
aquesta opció. 

 
o Sí, inicialment. Tots els usuaris actuals i futurs del curs hi són 

subscrits inicialment, però poden cancel·lar-ne la subscripció en 
qualsevol moment. 
Nota: hem de tenir en compte que si fem una modificació a la 
configuració del fòrum i canviam d’aquesta opció a una de les 
altres dues, pot passar això: 
— De Sí, inicialment a No. Dóna de baixa els usuaris existents; 

només afecta els futurs usuaris, els quals ja no es donaran 
d’alta. 

— De No a Sí, inicialment. Hi subscriu els usuaris futurs, però no 
els existents. 

o No es permeten subscripcions. No es permet que cap usuari se 
subscrigui al fòrum. 
 

— Voleu fer el seguiment de missatges llegits en aquest fòrum? Si 
s’habilita l’opció de fer-ne el seguiment, els alumnes poden fer el seguiment 
dels missatges llegits i no llegits. A l’hora de fer la configuració, tenim tres 
opcions: 

o Opcional. És el que surt per defecte; tant el professor com 
l’estudiant són els que activen o desactiven el seguiment dels 
missatges des del seu perfil o dins el mateix fòrum. 
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 Per defecte, el fòrum de notícies està configurat amb 
aquesta opció. 

 
 

 

Figura 4. Configuració del seguiment dels fòrums des del perfil de l’usuari 

 

 

Figura 5. Configuració del seguiment dels missatges d’un fòrum concret 

 
o Actiu. El seguiment sempre és actiu. En cas que l’estudiant no 

tingui activat en el seu perfil que es faci el seguiment dels 
missatges nous, es farà el seguiment dels missatges nous dins 
del fòrum, però no es destacaran el missatges nous a la pàgina 
principal de l’assignatura. 

o Inactiu. El seguiment no apareix mai com a actiu. 
 

— Mida màxima dels fitxers adjunts. Permet seleccionar una mida màxima 
per als fitxers que s’enviïn adjunts als missatges. 

— RSS d’aquesta activitat. Aquesta opció us permet habilitar l'RSS en aquest 
fòrum. 
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Podeu triar tres modalitats: 

• Cap. No s’utilitza l'RSS. 

• Debats. L'RSS inclou els nous debats que s'encetin en el fòrum, amb 
el missatge inicial.  

• Missatges. L'RSS inclou cada missatge nou que s'enviï al fòrum. 

RSS. Definició 
El format RSS facilita l’accés a la informació web que s’actualitza 
amb regularitat; així, l’usuari pot recuperar les novetats produïdes 
sense que sigui necessari entrar en la web. 
RSS és un format de dades que és emprat per sindicar (redifondre) 
continguts a subscriptors d’un lloc web. 
Els programes que llegeixen i presenten fonts RSS s’anomenen 
agregadors. 
Gràcies als agregadors o lectors de feeds (programes o llocs que 
poden llegir fonts RSS), es poden obtenir resums de tots els llocs 
que vulguem des de l’escriptori del sistema operatiu, des de 
programes de correu electrònic o per mitjà d’aplicacions web que 
funcionen com a agregadors. 
Utilitzant feeds i agregadors podem decidir, després de l’alerta del 
lector RSS, si volem visitar el lloc en el qual s’ha originat la 
informació per ampliar-la o no. 

 
— Nombre d'articles RSS recents. Aquesta opció us permet triar el nombre 

d'articles que s'inclouran en l'RSS. Un nombre entre 5 i 20 seria apropiat per 
a la majoria dels fòrums. Incrementau aquest valor si el fòrum té moltes 
intervencions. 

— Tipus d’agregació. Aquí s’indica si es valoraran els missatges enviats al 
fòrum. A la configuració podem optar per diferents possibilitats: 

o Sense valorar. El missatges enviats al fòrum no reben cap 
valoració. 

o Mitjana de valoracions. És la mitjana de les valoracions 
obtingudes als missatges enviats al fòrum. 

o Nombre de valoracions. El nombre de missatges valorats 
esdevé la qualificació final. És útil quan el nombre de missatges 
enviats al fòrum és important. 

o Valoració màxima. La qualificació més alta obtinguda als 
missatges enviats és la qualificació final del fòrum. 

o Valoració mínima. La qualificació més baixa obtinguda als 
missatges enviats és la qualificació final del fòrum. 
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o Suma de valoracions. Totes les qualificacions obtingudes per un 
alumne al fòrum se sumen. 

— Qualificació. Permet seleccionar l’escala amb la qual es valoren els 
missatges o la qualificació numèrica. L’escala de valoracions pot ser la que 
ve predefinida per Moodle o la que el professor, prèviament, hagi creat a 
l’enllaç Escales del bloc Utilitats. 

— Limita les valoracions als missatges enviats en aquestes dates. Només 
es poden valorar els missatges enviats durant els terminis que hi 
especifiquem. 

— Llindar de missatges per blocar. Als usuaris se'ls blocarà l'enviament de 
missatges quan hagin enviat un nombre determinat de missatges dins un 
període de temps determinat; quan s'aproximin a aquest nombre se'ls 
avisarà que són prop del llindar. Si configuram a zero el llindar d'avís, 
inhabilitam els avisos; si configuram a zero el llindar de blocatge, inhabilitam 
el blocatge. Si el blocatge està inhabilitat, els avisos s'inhabiliten 
automàticament. 

— Mode de grup. Permet configurar si al fòrum hi podrà participar la totalitat 
del grup (Sense grups) o si en canvi hi haurà limitacions per grups: Grups 
separats (cada grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles) o 
Grups visibles (es treballa dins de cada grup, però es poden veure també 
les aportacions dels altres grups). Els grups han d’estar creats prèviament a 
l’enllaç Grups que trobarem al bloc Utilitats. 

— Visible per estudiants. Amb les opcions Mostrar o Ocultar, segons ens 
interessi, permetem que es vegi el fòrum. 

— Número ID. Amb aquest número s’identifica l’activitat dins la taula de 
qualificacions que trobarem a l’enllaç de Qualificacions del bloc Utilitats. Es 
pot deixar en blanc si l’activitat no s’ha d’incloure en els càlculs de les 
qualificacions finals. Aquest número es pot assignar en qualsevol moment 
des de dins de les qualificacions. 

— Categoria de qualificació. Si hem creat categories de qualificació aquí 
podem indicar dins quina categoria s’inclou l’activitat. Des de la taula de 
qualificacions en qualsevol moment es podrà assignar la categoria si no ho 
fem aquí. 

Una vegada hem emplenat els camps del formulari, les opcions són les 
següents: desar i tornar a la pàgina principal de l’assignatura, desar i veure 
l’activitat o cancel·lar el que s’ha fet. 
Els formularis de configuració tenen camps obligatoris, tal com s'indica al final 
del formulari a la dreta. Com es pot veure a la figura 2, són aquells camps en 
color vermell. No es poden desar els canvis si no s'han emplenat aquests 
camps obligatoris; si intentam desar els canvis i no hem emplenat tots els 
camps obligatoris, se’ns mostra una pantalla com la de la figura 6, en la qual 
s'indica quin camp falta per emplenar. 
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Figura 6. Camps obligatoris 

 
Per canviar la configuració del fòrum s’ha de fer clic al botó Actualitza  que 
surt a la pàgina principal de l’assignatura, al costat de l’activitat, una vegada 
que hem fet clic a l’enllaç Activa edició, que es troba al bloc Utilitats. També es 
pot fer des del botó Actualitza aquest Fòrum, que surt una vegada hem accedit 
a l’activitat. 
 

Funcionament dels fòrums 
Els fòrums funcionen per fils de discussió, i n’hi ha dos nivells a la interfície: la 
llista de discussions o debats i la finestra que s’obre amb els missatges de cada 
una de les discussions. 
 

 

 

Figura 7. Visualització d’un fòrum 

 
La figura anterior ens mostra què veiem quan accedim a un fòrum. La taula ens 
n’informa dels aspectes següents: 
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— Debat. Assumpte del primer missatge que ha encetat el debat. 
— Iniciat per. Persona que ha iniciat el debat (fent clic a sobre del seu 

nom n’accedim a les dades o al perfil). 
— Respostes. Missatges que s’han enviat com a resposta al missatge 

que ha iniciat el debat. 
— No llegit. Missatges nous. 
— Darrer missatge. Ens informa del nom de la persona que ha enviat el 

darrer missatge al debat i del dia en què ho va fer.  
 
Per accedir als debats, hem de fer clic al tema de debat; d’aquesta manera, 
accedim a una finestra nova amb tots els missatges que s’han enviat així. La 
manera de visualitzar-ne la llista es determina segons l’opció seleccionada al 
menú desplegable que hi ha damunt del primer missatge (vegeu les figures 
següents). 
 

 

Figura 8. Visualitza les respostes escalonades 
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Figura 9. Visualitza les respostes, començant per la més antiga / Visualitza les respostes, 
començant per la més recent 

 
Aquestes dues possibilitats canvien la cronologia dels missatges; ara bé, el 
primer missatge sempre és aquell que ha iniciat el debat. 

 

 

Figura 10. Visualitza les respostes abreujades, seguint el fil de la discussió 

 
En aquest cas, quan els missatges són nous, aquests hi apareixen ombrejats 
en gris. 
 
Una de les opcions que tenim quan ens trobam dins un debat és Cerca als 
fòrums: és un quadre de text situat a la part superior dreta. Si triam fer-hi una 
cerca bàsica, hem d’introduir-hi el text que s’ha de cercar i hem de fer clic a 
Cerca als fòrums. La cerca avançada permet fer cerques més específiques. 
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Gestió dels Fòrums 
Tot seguit, explicarem algunes de les funcions que té només el professor per 
gestionar els fòrums: 

— Suprimeix. Elimina els missatges enviats als fòrums. 
 

 

Figura 11. Suprimeix missatges 
 

— Parteix. Permet moure el missatge i les seves respostes a un debat nou. 
 

 

Figura 12. Parteix el missatge i les respostes 

 
 

— Mostra missatge original. Torna al missatge que ha iniciat el debat. 
 

 

Figura 13. Mostra missatge original 

 
 

— Edita. Permet modificar el missatge. Els alumnes només poden editar 
els seus missatges dins els 30 minuts després d’haver-los enviat. 
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Figura 14. Edita un missatge 
 

Trasllada aquest debat a. Permet moure tots els missatges d’un debat a un altre fòrum. 

 

 

Figura 15. Trasllada el debat a un altre fòrum de l’assignatura 
 

Fòrums i grups 
Quan es crea un fòrum amb mode de grup per Grups separats o Grups visibles 
la visualització és la següent: 
 

 

 

Figura 16. Mode de grup i grup seleccionat 
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En entrar al fòrum, se’ns indica quin mode de grup es fa servir. Al costat se’ns 
mostra quin grup visualitzam.  
El professor pot visualitzar el fòrum, iniciar-hi debats i contestar-ne qualsevol 
missatge a qualsevol grup. També pot enviar missatges a tots el grups 
seleccionant l’opció Tots els participants. 
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