
Consells per un bon ús dels grups de WhatsApp de 

curs/classe 
 

• Ser respectuós i evitar discussions o crítiques personalitzades a personal docent, 

alumnes o famílies. No fer comentaris ofensius de cap mena. Si hi ha un problema és 

millor parlar-ho directament amb el tutor/a o la família. 

• No escriure-hi missatges sense contingut. Per exemple, si algú pregunta si algun pare 

o mare ha trobat el llibre perdut de la seu fill, no cal omplir el WhatsApp ple de 

missatges dient “no”. Qui trobi el llibre perdut ja respondrà. 

• No difondre rumors. Quan tingueu dubtes és millor preguntar a qui tingui la 

informació. Difondre rumors acaba perjudicant als mateixos alumnes. 

• Evitar parlar al grup de problemes personals. Si es té algun problema amb algun 

mestre o mestra o amb un altre alumne és preferible parlar-ho en persona amb el 

tutor/a. 

• No permetre que els fills/es hi tinguin accés o se’ls informi del què les famílies hi estan 

parlant. Pot provocar comportaments fora de context i ús de la informació poc adequat 

envers altres alumnes i mestres. 

• Considerar el dret a la privadesa de les altres famílies i alumnes. No es poden 

compartir continguts que atemptin contra la privadesa de ningú ni resultin ofensius. 

Abans de compartir una foto on surt el fill d’una altra persona li podem preguntar per 

privat si li sembla bé. 

• No dedicar al grup comentaris o informacions que no tenen a veure amb la finalitat 

d’aquest. De vegades alguns participants comencen a penjar acudits, fotos, opinions 

polítiques… Això distorsiona els missatges importants del grup. A més, pot crear 

situacions incòmodes, ja que no tothom ha de compartir les teves opinions o el teu 

sentit de l’humor. 

• Evitar alarmes innecessàries: una cosa que afecta un individu no ha d’afectar 

necessàriament a tothom. 

• Tenir present ‘l’efecte grandària’: un comentari en un espai públic (com WhatsApp) 

pren una dimensió que s’escapa del nostre control. 

• No fer servir el grup com a agenda escolar. Aquesta actitud fa que els alumnes no 

assumeixin les seves responsabilitats ni desenvolupin adequadament la seva 

autonomia. 

• Si se’n fa un mal ús per part d’algun dels membres del grup no deixar passar l’ocasió  

de mostrar la disconformitat i fer veure  a la persona que no és la manera correcta de 

procedir. 

• Pensar abans d’escriure.  


