
                        

BON ÚS DELS GRUPS DE WHATSAPP DE FAMÍLIES

El WhatsApp és una eina eficaç, pràctica i immediata per compartir informació. Com altres xarxes socials té

molts aspectes positius sempre i quan en fem un bon ús.

El risc d’aquesta eina és convertir-la en un fòrum d’opinió, rumorologia, protesta, crítica, enuig, xafardeig o

inclús insults en el que es refereix a l’escola, professors, a algun nen o família, monitors… El perill d’això és

engrandir el problema, donar com a fets opinions de persones, crear opinions generalitzades de la classe a

partir  d’un rumor,  posar en alerta a tota una massa silenciosa,  i  tot  plegat  pot  donar lloc a malentesos,

ofenses, tristesa o dinàmiques negatives a l’aula. Per aquest motiu compartim aquests consells.

• Per fer un bon ús dels grups de WhatsApp de famílies:

1.Utilitza les converses del grup de manera positiva, amb respecte i per ajudar, no siguis còmplice d'actituds

negatives.

2.Expressa’t  sempre amb respecte i correcció.

3.Evita converses que poden derivar al xafardeig o a comentaris despectius cap a altres famílies, infants o

mestres de l’escola.

4.Procura no participar en converses que falten el respecte a algú o parlen d’alguna situació que no tenim la

informació de primera mà. 

5. Si hi ha alguna queixa, dubte o suggeriment, parlar-ho primer amb els professionals de  l’escola  per tal

d’aclarir qualsevol tema que  preocupi. Anar sempre a la font o bé dipositeu amb el delegat d’aula aquesta

funció.

6.No utilitzis el grup per fer de secretaris dels nostres fills i filles.
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7.Només l’escola ,té l’autorització per difondre les imatges, vídeos... dels infants, per tant evita fer-ho per

aquest canal. Només Es podran compartir les fotos que l’escola hagi fet i publicat prèviament a través

de les xarxes socials.

8.Si els delegats/des veuen una preocupació en un grup es posaran en contacte se amb l’escola per informar

i trobar una solució.

9.La via de comunicació amb l’escola és el full informatiu no el grup de WhatsApp de delegats. El grups

de WhatsApp serveix només de recordatori però no per notificar un nova informació. També serveix per

notificar informacions d'última que l’escola necessita difondre a les famílies de manera immediata. 

10.Al grup de WhatsApp es comparteixen només informacions que venen de l’escola o de l’AFA. No és

l’espai per per compartir informacions particulars  que no hagin sorgit d’aquest dos fòrums.

11.Només es respondran dubtes traslladats a través del grup de delegats en horari laboral, respectant

els dies de descans a no sé que sigui una urgència.

Molins de Rei 26 de novembre de 2021

Document elaborat de forma col·legiada per part de les mares i els mares delegats d’aula, la representació de la l’AFA i de l’escola
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