ELS GRUPS DE WatsApp A L'ESCOLA, UNA EINA EN POSITIU
Fem d'aquesta eina un bon ús per millorar la comunicació ESCOLA-FAMÍLIA, pel bé dels
vostres fills, dels nostres alumnes i de la responsabilitat que tenim tots.

I

NFORMACIÓ: utilitza el grup únicament com a font d'informació útil i objectiva

sobre el teu fill/a: reunions, excursions, dubtes puntuals... Si no tens res interessant,
útil o positiu, no escriguis res.

V

ERIFICA: evita els rumors. En els rumors, cada un/a aporta una cosa que l'

alimenta i moltes vegades no es correspon amb la realitat. També evita alarmes
innecessàries, una cosa que afecta a un individu, no té perque afectar a tothom.
Si hi ha alguna cosa important,contrasta-la amb els docents. Utilitza les vies de
comunicació establertes pel centre.

R

ESPECTE: evita compartir informació o imatges dels altres sense el seu

consentiment. Especialment les imatges en les sortides escolars.

A

GENDA: no ets l'agenda del teu fill/a. No intercanvieu els deures, tasques...

L'escola té les vies per què els alumnes estiguin informats i el centre i les famílies
tenen com a objectiu treballar l'AUTONOMIA I LA RESPONSABILITAT.

M

ESTRE: resol les informacions contradictòries, diferències o dubtes

directament amb el mestre/a, no al grup. Dóna-li l' oportunitat d'oferir-te els seus
arguments sobre el succeït. Utilitza les vies de comunicació adients.

M

AL ÚS: no comparteixis continguts ofensius, no escriguis allò que no diries en

persona i si algú ho fa, fe-li saber. No és un espai per desofegar.se, evitau comentaris
precipitats

E

VITA: aclarir o resoldre problemes particulars/personals amb altres pares o amb

membres de la comunitat educativa a través del grup.

A

BANDONAR: en cas que el grup del teu fill/a faci un ús negatiu continuat del

chat, tens l'opció d'abandonar-lo. Existeixen les vies per estar informats del que és
rellevant del centre.
Seria positiu que compartíssiu aquesta informació al vostre grup de WhatsApp
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL.LABORACIÓ!

