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I si se suprimissin els deu-
res? Somni de legions d’es-
colars, la idea l’han posat
seriosament damunt la
taula aquesta setmana la

principal federació d’associacions
de pares francesa, l’FCPE –de ten-
dència progressista– i l’Institut
Cooperatiu de l’Escola Moderna
(Icem), que han cridat pares i pro-
fessors a obrir un debat sobre la
utilitat i l’equitat d’aquesta eina
d’aprenentatge. AEspanya, l’orga-
nització de mares i pares d’alum-
nes majoritària a l’escola pública,
Ceapa, va donar suport ahir a la
iniciativa.

Amb el lema “Ce soir, pas de
devoirs!”, totes dues organitzaci-
ons han cridat a suspendre els
deures a primària durant dues
setmanes, a tall d’experiència i
per fomentar la discussió entre
pares i mestres. És aviat encara
per conèixer l’impacte de la pro-
posta, en què alguns han volgut
veure una mena de vaga, tot i
que en moltes escoles els nens
van tornar dilluns i dimarts a ca-
sa amb la quantitat de deures ha-
bitual i no van tenir més remei
que fer-los, com cada dia.
Els promotors de la campanya

consideren que els deures a casa
sobrecarreguen en excés la jor-
nada dels escolars –a França és
una de les més elevades d’Euro-
pa, ja que no hi ha classe els di-
mecres– i, sobretot, són una font
de desigualtat, ja que no tots els
alumnes troben a casa la matei-
xa disponibilitat i competència
en els seus pares.
“Rebutgem els deures perquè

són una forma de subcontracta
pedagògica a les famílies”, con-
sidera el president de l’FCPE,
Jean-Jacques Hazan, i afegeix:
“Si un alumne no aconsegueix
fer un exercici a l’escola, no sé
com pot aconseguir-ho a casa”.
L’FCPE recorda que, sobre el
paper, els deures van ser su-
primits per una circular del
Ministeri d’Educació de l’any
1956. Tanmateix, el deures enca-

ra són una pràctica molt estesa.
L’FCPE ha obert, amb motiu

de la campanya, un blog a inter-
net per recollir opinions dels
pares. La majoria se solidaritzen
amb la campanya i expliquen els
problemes familiars, l’estrès i la
tensió que suposa abordar els
deures en arribar a casa tard de
la feina. “Els deures s’han con-
vertit únicament en una font de
disputes, perquè [els pares] no
expliquem les coses com el
professor i perquè ni els nens ni
nosaltres no tenim la paciència
necessària”, explica una mare,
Julie M. La majoria dels mis-
satges són semblants.
Cal dir que la idea no ha acon-

seguit gaires adeptes fora de les
dues organitzacions promotores

de la campanya. L’altra gran fe-
deració d’associacions de pares,
la PEEP –de tendència conser-
vadora–, ha rebutjat la proposta
i ha sortit en defensa dels deu-
res, que segons el parer de la se-
va secretària general, Myriam
Menez, serveixen per “preparar
els nens per ingressar a secundà-
ria i a ser autònoms”.
El ministre d’Educació Na-

cional, Luc Chatel, tampoc no
ha apreciat gaire la iniciativa,
que va qualificar de “demagò-
gica”. “Renunciar a l’esforç que
representen els deures en nom
del pretès benestar del nen és
una idea que no afavoreix la
igualtat –ja que dóna a entendre
que la feina personal fora de clas-
se seria vana, quan els nens de

famílies afavorides es benefi-
ciaran sempre d’un suport a
domicili– i fa malbé el concepte
mateix de mèrit republicà”, va
afirmar.
A Espanya, la Ceapa va fer

seus els arguments dels ho-
mòlegs francesos i es va plantejar
un acte de protesta similar. L’or-
ganització assegura que els úl-
tims anys “s’ha incrementat” el
temps que els escolars dediquen
a casa a les tasques escolars i,
des del seu punt de vista, això de-
mostra que “l’escola no respon
adequadament a les necessitats
educatives”. Segons les últimes
dades disponibles de l’Institut
d’Avaluació, dependent del Mi-
nisteri d’Educació, entre el 2003
i el 2007 es va mantenir estable
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]L’agenda dels alumnes
a Espanya sol estar molt
ocupada. A més dels deu-
res hi ha les activitats
extraescolars. Així,
gairebé tres de cada qua-
tre estudiants de primà-
ria asseguren que practi-
quen esport fora de l’ho-
rari escolar almenys una
vegada a la setmana. El
28% està apuntat a idio-
mes i un altre 25%, a mú-
sica o dansa.


