
Recorda: és un eina de treball,
no un consultori
Els grups de WhatsApp de CET El Pla són una eina de
treball. A diferencia dels grups d'amics, en aquests
no enviis continguts per fer bromes, vídeos virals,
etc. Tampoc és un consultori: pregunta cara a cara al
teu monitor referent tot allò que vulguis.

Cuida les formes
Cada persona té la seva sensibilitat. Hem de ser 
curosos en la manera de dirigir-nos als nostres
companys per evitar ofendre. No enviis paraules
malsonants o que puguin ser mal interpretades. 
Tampoc escriguis en majúscules, pot semblar que
crides.

Aquestes recomanacions que us presentem tenen
per objectiu regular de forma clara i entenedora
el funcionament dels grups de WhatsApp
vinculats a CET El Pla en l’àmbit laboral per
fomentar-ne un ús responsable. 

La participació per part dels treballadors en
aquests grups és de caràcter voluntari.

Fem un bon ús
dels grups de
WhatsApp de
CET El Pla

Envia contingut d’interès per al
grup relatiu a l’àmbit laboral
Tingues en compte que es tracta d’un grup de feina i
que tot allò que vulguis compartir ha de tenir a veure
amb temes laborals.

Envia missatges clars i positius
Llegeix bé els missatges que han enviat els teus
companys abans d'escriure una resposta. Intenta
escriure textos ben clars i entenedors i utilitza, sense
abusar-ne, emoticones si t'ajuden a expressar-te
millor. 

Evita polèmiques i no t'enfadis
No traslladis temes conflictius al grup. Qualsevol
tema que et generi inquietud, parla amb el teu
monitor referent. I no t’enfadis, tracta aquells temes
que puguin ser delicats de forma presencial.

Revisa bé el missatge abans
d'enviar-lo i respecta els horaris
Assegurat del que vols dir abans d’escriure-ho i revisa el
contingut abans d’enviar-lo. Evita escriure en hores
intempestives, com el vespre o la nit.

Cuida la teva privacitat
i la dels companys
Tots els temes que es parlin dins del grup, i les fotos
o vídeos que s'hi comparteixin, no els reenviis fora
del grup sense el consentiment del seu autor

No expliquis temes personals
Evita tractar temes de caràcter personal o temes
laborals de caràcter individual 

Formar part dels grups no és
obligatori
Si no vols formar part dels grup de Whatsapp,
trasllada la teva petició al monitor de referència.
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