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H eu vist quin lli-
bre han de lle-
gir? A mi no
m ’ a g r a d a ” ;
“Aquest pro-
fessor no en té

ni idea”; “Doncs jo crec que no es-
tà malament, bé, no ho sé, què hi
dieu?”; “Algú té els pantalons de
gimnàstica del meu fill? No els
trobo”; “Us envio un vídeo de ga-
tets molt graciós”; “Quins deures
els han posat avui a matemà-
tiques de 3r?”; “EnMarc té polls,
vigileu!”...
El grup de WhatsApp dels pa-

res treu fum. En una tarda es po-
den arribar a rebre un centenar
de missatges amb comentaris
d’allò més diversos, des d’infor-
mació rellevant sobre l’escola
fins a mems, xafarderies o invi-
tacions per a festes escolars.
Si tens dos fills i fan activitats

extraescolars, pots veure’t invo-
lucrat en quatre o cinc grups. I
una vegada a dins, sortir-ne és
complicat. Si en surts ja quedes
marcat. “Quina dona més estú-
pida!”. Perquè solen estar copats
per les mares.
Els grups deWhatsAppha pro-

liferat aquest curs a les escoles,
corroboraMiquel Àngel Prats, di-
rector del grau d’Educació In-
fantil de Blanquerna-URL i inves-
tigador en TIC i educació. Prats
assessora escoles en el bon ús de
la tecnologia. Aquest any ha re-
but la trucada de molts centres
per posar ordre en els grups de
WhatsApp que creen de manera
espontània les famílies d’un ma-
teix curs. L’eina resulta molt útil
per gestionar la relació amb l’es-
cola, compartir informació de
manera ràpida i resoldre dubtes.
Però si no es tenen gaire clars els
objectius, degeneren en un “pati
de veïns”. O causen tant soroll

que perden part de la seva funció
informativa. “Els pares també
necessiten formació tecnològica,
unes pautes clares sobre com
utilitzar els grups de WhatsApp
per treure’n bon profit”, afirma
Prats.
En les reunions amb famílies

ell sol explicar les regles de la
Netiqueta, “la bona educació tec-

nològica” –vegeu quadre ad-
junt–. “Cal ser conscient d’una
cosa: el grup de WhatsApp dels
pares no és un grup d’amics, així
que s’hauria de cenyir a qüesti-
ons de gestió escolar; si sorgeix
un problema amb unmestre o un
alumne, és millor acudir direc-
tament a l’escola i parlar-hi en
persona, no explicar-ho tot pel

mòbil”, assenyala aquest investi-
gador. En general, els vídeos vi-
rals o imatges gracioses s’hauri-
en d’evitar. També els judicis de
valor “a cop calent”, les opinions
polítiques i creences personals.
“Escolteu, que la meva filla

m’ha dit que la tutora no ha vin-
gut avui a treballar i no ha avisat.
Em sembla fataaaaal”; “Però qui-
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Cada classe té un
grup de progenitors
que es comuniquen
pel mòbil

Cal contestar sempre. Tu,
que ets de sempre mal
educada i rebel perquè el
món t’ha fet així, decidei-
xes respondre tots els
watsaps amb l’emoji groc.
A veure qui és l’eixerit o
eixerida que discuteix
amb una emoticona. Que
a la classe hi ha una plaga
de polls? I mira que n’és
de desvergonyida aquesta
per ocultar-ho! I què
me’n dius de la seva filla
envanida? Doncs tu cli-
ques la cara groga del te-
clat. Que el nen ha agafat
la grip o una altra malal-
tia de transmissió per via
aèria? Què li dóna: pasti-
lles o xarop? Herbes d’ho-
meopatia per a la tos?
Doncs cap allà que va
l’amic groc. Algú ha vist a
Instagram la selfie que es
va fer el profe raret de
mates en un ascensor?
L’amic groc. Que plourà, i
oh, què s’han de posar: els
pantalons llargs o els
curts de gimnàstica? Qui
pot passar a aquell els
deures d’anglès? Tu, sem-
pre: l’amic groc. Així sa-
ben que existeixes. Els
watsaps resulten útils fins
i quan deixen de ser-ho
per convertir-se en con-
verses carregoses i aclapa-
radores. Per no parlar
dels subgrups dels grups
de classe… Les mares (i el
pare més enrotllat) del
grup de WhatsApp no són
les teves amigues (no to-
tes). Però estàs atrapada.
El món emoji t’ha salvat
del gèlid desterrament a
què et sotmetran si surts
del grup. Abandona els
xats i comprovaràs on pot
arribar la crueltat dels
teus coneguts més prò-
xims. Ara només tens un
problema: Algú té la des-
suadora d’esport de la
teva filla?

L’amic
groc
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Els professors temen que fer-nemal ús provoqui conflictes amb les famílies
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