
Com comunicar bé a través del whatsapp en l'àmbit de l'escola

Tot sovint ens queixem (o llegim queixes fins i tot als diaris!) sobre els grups de whatsapp
de les escoles. Aquests grups que fan servir les persones delegades de classe tenen
diverses  pegues  com  a  eina  de  comunicació,  ja  que  donen  peu  a  què  es  generin
respostes d'aprovació o desaprovació, comentaris més o menys al cas del tema, etc. Tota
aquesta activitat supèrflua acaba molestant per la freqüència de notificacions, sepultant la
informació clau i fent-la difícil de trobar per les pròpies característiques de l'aplicació, quan
no generant situacions de malestar en el propi grup de famílies.

Per evitar això, ja corren pels grups normes d'ús que estableixen coses tan evidents com
«fer-ne un bon ús (què és això?)» (sic), no comunicar les absències del nostres fills a
través de la llista sinó directament a l'escola, etc. Aquestes normes, però són de difícil
compliment quan no cauen pel seu propi pes.

La  meva  proposta  és  no  fer  servir  grups  de  whatsapp  sinó  una  altra  eina  del  propi
whatsapp: la difusió. La difusió funciona de la següent manera:

• El delegat/delegada que ha de comunicar coses a un grup, posa totes les persones
interessades a la seva agenda del mòbil.

• El  delegat/delegada  crea  una  difusió  «Ambient  xxx»  i  ho  afegeix  tots  els
destinataris al grup de difusió (a través de Menú > «Nueva difusión»).

• Els pares i mares que desitgin rebre les difusions introdueixen només el telèfon del
delegat/delegada  a  la  seva  agenda per  poder  rebre  les  difusions (sinó,  no  les
rebran encara que estiguin a la llista de difusió).

• Els pares i mares que estan a la llista de difusió, i que tenen al delegat/delegada
entre els seus contactes rebran els missatges com si fossin missatges personals,
amb la única diferència d'una icona en forma de megàfon que ens indica que és
una difusió.

• Si tenen algun dubte, en respondre al missatge rebut conversaran únicament amb
el delegat/delegada dins el seu xat privat amb normalitat (en cas de que el dubte
pugui ser general, el delegat/delegada pot optar per fer una nova difusió aclarint el
què calgui a tothom).

• Si, pel motiu que sigui, un pare o mare vol donar-se de baixa de la difusió, només
ha d'esborrar el contacte del delegat/delegada, i en cas de voler tornar a rebre-les
a la inversa).

Amb la difusió tenim una eina de comunicació més efectiva, amb la que rebem allò, i
només allò, que interessa. I, a més, evitem que el delegat/delegada hagi de donar els
telèfons de tothom a tothom, cosa que no necessàriament ens ve de gust.
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