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Introducció i objectius

Aquesta activitat consisteix en participar en un debat virtual sobre el tema “Servei Valencià de 
Salut”. Encara que és ampli, es tracta de fer contribucions encaminades a conèixer la seva estructura 
i funcionament a través d'aportacions curtes. A més de contribuir amb informació, es pot opinar i 
valorar, sobretot am allò que es refereix a avantatges i inconvenients.

El tema de debat s'emmarca en el Mòdul 3 de l'assignatura en el qual es parla de la Col·lectivització 
de l'assistència sanitària. L'activitat nº 6 també es refereix a aquest assumpte i en ella l’estudiant s'ha 
pogut fer una idea dels sistemes d'Estats Units, Canadà, Regne Unit i França a través del documental 
Sicko. En aquesta ocasió es pretén que l'alumne investigui el sistema de salut en el qual està immers. 
Per a això es recomana que visiti el Portal Web de la Conselleria de Sanitat (/http://
www.san.gva.es) i consulti els recursos que crega oportuns.

Qués és un debat virtual?

Es pot considerar el debat en un Fòrum virtual com un espai d'intercanvi i aprenentatge en el qual 
els estudiants, moderats pel professor, intervenen i discuteixen sobre algun tema. Prèviament 
s'hauran hagut d'informar sobre el mateix. 

La intervenció en el Fòrum d'un estudiant serà llegida per la resta dels seus companys del grup i el 
professor. Per participar no és necessari que tots estiguin connectats alhora. Mentre estigui obert el 
debat, es pot participar en el moment que es crega oportú en funció del fil temàtic i les opinions 
argumentades que el desenvolupament del mateix produeix. Quan s'intervé, s'ha de fer aportant 
informació o opinions raonades; dit d'una altra manera, contribuir amb nous coneixements a la resta 
de membres del grup.

D'aquesta forma, a partir de les intervencions es va generant una dinàmica relacional. El fet de poder 
participar quan es vulgui, de forma asincrònica, facilita una lectura detinguda de les intervencions, 
preparar adequadament la pròpia i fonamentar-la de forma oportuna. Això no es produeix en un 
debat presencial o sincrònic.

Com argumentar?

El Fòrum de debat d'aquesta assignatura és un bon lloc per a l'intercanvi de punts de vista, per 
reflexionar i per aportar informació sobre un tema determinat, relacionat amb els continguts del curs 
i amb l'actualitat.

Perquè això sigui una realitat és imprescindible que l'estudiant realitzi aportacions relacionades amb 
el fil de discussió o amb les anteriors contribucions. No es tracta d'aportar afirmacions soltes sense 
cap sentit o de repetir aspectes que ja s'han comentat. A més, els estudiants han de argumentar les 
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seves intervencions, defensar el que afirmen i proporcionar informació en la qual es basen; 
habitualment n'hi ha prou amb un enllaç que dirigeix al lector a la font. 

Les argumentacions consten de dues parts: una de premisses i una altra de conclusió. La primera es 
refereix a fets o dades concretes que permetin deduir unes conclusions determinades.

Quins són els aspectes formals a tenir en compte?

Abans de res cal evitar la precipitació. Les intervencions han de tenir la següent forma:

Incloure el tema del missatge. Això facilitarà l'organització dels missatges per focus temàtics de forma 
no lineal. Si el missatge és contestació d'un altre anterior, no fa falta introduir el tema.

- Els missatges han de circumscriure's a aspectes concrets, és a dir, no s'utilitzarà un mateix 
missatge per abordar diversos temes.

-Cal evitar sortir-se’n als aspectes més perifèrics del tema central

-Els missatges han de ser curts, sintètics i estar redactats de forma senzilla. Cal evitar frases 
llargues i no abusar de les subordinades. Tampoc és necessari utilitzar un llenguatge massa 
formal.

-Per facilitar la dinàmica han de respectar-se els fils de conversa. Es poden obrir fils, però si no és 
necessari, no ha de fer-se.

-Els missatges han de fer referència a l'exposat per una altra persona i no a la persona. Es pot 
estar d'acord o no, però no per això han d'utilitzar-se ironies, judicis de valor i molt menys 
insults als altres companys que han intervingut.

-Quan algú en el missatge vol utilitzar arguments que ha llegit en textos en paper o a la Xarxa, 
no és necessari que els repeteixi, n'hi ha prou amb posar la referència als mateixos, per exemple 
en forma d'enllaç o que repeteixi la cita textual en la forma més breu possible.

Com seguir el debat? 

Com l'estudiant disposa de temps suficient, és interessant que vagi llegint els missatges dia a dia i que 
vagi prenent notes a manera de resum. Aquesta mesura també és útil per evitar repeticions.

Com a debat que és, en els missatges ha d'esmentar-se a qui es respon, per donar-li més versemblança 
i congruència. No es tracta d'elaborar una sèrie de monòlegs encadenats.

En tractar-se d'un debat dinàmic, no cal esperar molt temps a intervenir o a aportar opinions a favor o 
en contra d'altres missatges perquè si no s'interromp la seva trajectòria natural.

Com s'ha dit, cal fer un seguiment del debat des del seu inici fins al final. No té sentit intervenir un 
parell d'ocasions i desaparèixer del Fòrum. És millor fer-ho diverses vegades amb missatges molt 
precisos i sintètics, que una o dues amb missatges molt llargs.
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Què són els fils de conversa?

Els fils de conversa són arbres estructurats de missatges relatius a un mateix tema. Es van produint a 
mesura que els participants envien les seves aportacions. Els missatges no s'ordenen per ordre 
d'arribada (cas d'un Fòrum amb un sol fil) sinó per el ‘fil de conversa’. Això reflecteix l'asincronia de la 
que abans hem fet referència.

Si es vol fer una aportació que es refereix a un missatge anterior, és suficient amb respondre. Ha de 
desactivar-se l'opció de copiar el missatge en la resposta per innecessari.

Quan es vol fer una aportació a un dels fils, és útil respondre al missatge de capçalera o primer 
missatge i no a un inferior per evitar una excessiva ramificació.

Dos grups, dos Fòrums

S'habilitaran dos Fòrums, un per a cada grup de pràctiques. Cada estudiant només participarà en el del 
seu grup, encara que podrà visualitzar el Fòrum de l'altre grup.

Els Fòrums es troben en la secció Fòrums de l'Aula virtual.

Quant temps estarà habilitat el Fòrum?

Del 23 d’Abril al 5 de Maig.


