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El Whatspp als centres educatius   El que t’interessa saber 
 

Tinc com a docent obligació de 

participar en un grup de 

WhatsApp?                              

 

Potser sigui una de les preguntes  que 

últimament s’estan sentint a les sales 

de professors. Tot seguit intentarem 

desenvolupar el tema. 

Els gups de WhatsApp als centres. 

Internet ha canviat la manera de comunicar-se, 

creant no només una societat més interactiva 

sinó molt participativa. Les xarxes socials són 

espais d’intercanvi, que hem d’aprofitar i que 

ens permet intercanviar continguts propers i 

útils. I els grups de WhatsApp tenen la 

 característica de ser propers però també s’han 

convertit en una font de possibles problemes. 

 

Si ets treballador de l’Ensenyament has d’estar 

informat sobre els possibles problemes o 

situacions diverses que poden generar els grups 

de WhatsApp o similars si no es gestionen bé. 

 

Aquests tipus de grups poden ser, quan s’utilitzen 

entre pares i mares, problemàtics tant en el seu 

origen i filosofia de la seva creació (poden treure 

responsabilitat a l’alumne de les seves obligacions, 

no ajuda a l’autonomia personal, etc) como en la 

pròpia pràctica, ja que poden difondre o propagar 

informacions sobre el professorat i la pròpia escola, 

augmentant el to de les crítiques o entrant en 

situacions d’agressivitat de les quals després ningú 

se’n fa responsable. 

 

 

Però situacions encara més compromeses i 

complexes podrien donar-se en determinats 

supòsits de grups interactius en què participi el 

docent amb els pares i mares si no existeix una 

adequada estructuració i control per part dels 

centres educatius mitjançant plataformes o altres 

camins degudament reglats. 

  

FETE-UGT et recomana: 

 Ser curós i responsable amb la creació de 

de grups de WhatsApp o altres xarxes 

socials per iniciativa del professor on 

participi la comunitat educativa perquè es 

podrien generar problemes de comunicació. 

  Si són les famílies les que han creat un 

grup de comunicació entre elles, si no és 

necessari, no hi participis. 

 Si participes en alguna plataforma 

interactiva, per iniciativa del propi centre o 

teva, has de ser molt curós amb el que 

escrius. 

 Has de pensar que en els grups creats 

entre col·lectius, no han de mantenir-se 

converses privades. Recorda el dret a la 

privacitat. 

 Evita el WhatsApp o aplicacions similars 

com a mitjà de comunicació per a 

transmetre informació important. 

  

En tot cas, et recordem que no hi ha una normativa 

legal general d’aplicació que t’obligui a participar 
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