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5 trucs de WhatsApp que t'agradarà
conèixer

Tot i utilitzar WhatsApp cada dia, hi ha algunes opcions relacionades amb l'app que no són gaire
conegudes. Us en portem algunes:
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Versió sense playbuzz
Envia missatges de veu sense tocar el mòbil
Si estàs menjant, ordenant l'habitació...i vols contestar un missatge de WhatsApp, pots fer-ho sense
haver d'utilitzar les teves mans. Com? Doncs fent servir o bé la Siri (iPhone) o bé Google
Assitant (Android). L'únic que cal és dir "Ei Siri" o "Ok Google" i a continuació pronunciar
aquestes paraules: "Enviar un missatge de WhatsApp a + el nom del contacte amb qui vulguis
parlar". Un cop fet, digues el teu missatge en veu alta i els assistents li enviaran les teves
paraules a la persona que hagis seleccionat.
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Amaga la teva foto de perfil
Si no vols que tothom vegi la teva foto de perfil, vés a Configuració >Compte/perfil > Privacitat
>Foto de perfil. Des d'aquí podràs seleccionar si vols que la teva imatge la vegi tothom, només els
teus contactes o ningú.
Enviar missatges a persones que no tens agregades a contactes
Obre el teu navegador i escriu wa.me/34XXXXXXXXX (has de canviar les X pel número de
telèfon a qui vulguis enviar el missatge). Un cop fet, selecciona l'opció "enviar missatge" i escriu el
text que vulguis.
Personalitzar les lletres de WhatsApp
Si vols que la tipografia dels missatges que envies no sigui la típica, pots personalitzar-la amb
aplicacions com Stylish Text, la qual ofereix més de 115 estils diferents. L'únic que has de fer
és descarregar-te-la, escriure un missatge a algú i abans d'enviar-lo seleccionar l'estil que més
t'agradi per tal que el format de les lletres es modifiqui.
Descarregar-te i crear Stickers propis
Si vols crear stickers amb imatges teves o dels teus/ves amics i amigues pots fer-ho amb
aplicacions com Sticker Studio. D'altra banda, també et pots baixar packs ja fets centrats en
sèries o pel·lícules a través de Google Play o Apple Store. Et deixem alguns links:
- Stikers Friends (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mrerror.friends)

- Sickers de les sèries més famoses (Breaking Bad, Game of Thrones...)
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.falanapp.tvseriesstickers)

- Stickers de les pel·lícules de Marvel
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dudz.marvelstickers)

- Stickers Élitehttps://play.google.com/store/apps/details?id=me.pushclick.stickerselite2)
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