NORMES DEL FÒRUM DE DISCUSSIÓ DELS
ALS DEPARTAMENTS DE SALUT

ACORDS DE GESTIÓ 2019

PER

Si desitja participar en el fòrum, és obligatori complir les següents regles.
L'incompliment de qualsevol dels punts següents pot portar a la desconnexió temporal o
permanent de l'usuari/a, o eliminació o tancament del fil de discussió afectat.
Idioma: La documentació tècnica del fòrum està disponible en Valencià i Castellà. La
traducció del contingut del fòrum, categories i missatges no és possible tècnicament.ja
que, per a això, es necessitaria duplicar el fòrum.
1. Revisa la documentació S'ha afegit documentació d'interés en l'inici del fòrum, tant en la
part registrada com en la part pública. En ella pots trobar tot allò que s'ha relacionat amb
els Acords de Gestió 2019 dels Departaments de Salut.
2. Escriu títols adequats i descriptius És important escriure títols descriptius que expliquen
breu i concisament de què tracta el missatge complet. No han d'estar en majúscula.
3. Escriu correctament El missatge ha d'estar ben redactat. Usa correctament els signes
de puntuació i evita, en la mesura que siga possible, faltes d'ortografia i gramàtica, no
abuses del ressaltat (negreta i/o colors), açò indica que estàs ficant pressa, així com
escriure en majúscules, ja que indica que estàs cridant. Evita l'ús de les abreviatures
típiques dels SMS o Whatsapp.
4. No reveles informació personal No està permés divulgar dades privades teues i/o de
tercers, com per exemple DNI, direccions d'email o físiques, llocs de treball, etc.
5. Sigues educat/da Evita el llenguatge malsonant: No insultes ni faltes al respecte. En
especial si utilitzes un malnom o marques els teus missatges com a anònims.
6. Publica els teus missatges en la secció correcta El fòrum està dividit en categories
generals i dins de cada una d'elles, al seu torn, en seccions (indicadors) . Pots opinar
sobre qualsevol d'elles. També pots utilitzar el fil "Comentarios generales" per a opinar
sobre la categoria.
7. Limitació de caràcters:
Recorda que només es poden escriure 500 caràcters per missatge (aproximadament 75
paraules).
8. No inserisques publicitat No s'admetrà publicitat de cap tipus.
9. No faces spam No utilitzes el fòrum per a captar emails o intercanviar missatges aliens
a la temàtica del fòrum. Qualsevol que utilitze el contingut del fòrum per a molestar els
usuaris serà expulsat del fòrum.

