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Huelga de deberes en Francia
para evitar la desigualdad. Un
argumento estúpido y falaz
sobre desigualdad estructural

#deberes En Francia, una circular
prohíbe desde 1956 encargar
deberes escritos en primaria, pero
en muchos casos no se cumple

Uns deures ben plantejats fomenten
l’autonomia i la competència
d’aprendre a aprendre

Associació de Mestres Rosa Sensat

Anar a la biblioteca, passejar pel
barri, jugar, conversar són coses
més enriquidores de fer fora
de l’escola que fer deures

#tuitsdetendencies Jordi Martí, professor de tecnologia
@xarxatic

Víctor Cuevas, mestre
@vcuevas

David Devesa, historiador i docent
@David–Devesa@RosaSensat

la proporció d’alumnes de 6è de
primària (11 anys) que fan servir
entre una i dues hores diàries
per fer els deures i estudiar:
gairebé la meitat. En canvi, van
augmentar els que hi dediquen
entre dues i tres hores (del 18%
al 26%).
En l’àmbit educatiu ni tan sols

no hi ha consens a l’hora de di-
lucidar si les tasques escolars
per fer a casa són convenients o
no, per no parlar de fixar a quina
edat han de començar i quin
tipus de càrrega s’ha d’establir.
On sí que coincideixen els ex-
perts consultats perLaVanguar-
dia és a l’hora d’injuriar l’ús de
tasques rutinàries.
Segons recorden els especia-

listes, la normativa a Espanya
deixa a l’autonomia de cada cen-
tre i docent la possibilitat dema-
nar deures per a casa, més enllà
per tant de l’horari escolar. En
tot cas, sota l’etiqueta de deures
s’agrupen tasques d’índole molt
diversa. Juan Antonio Planas,
president de les Organitzacions
de Psicopedagogia i Orientació
d’Espanya (Copoe), es mostra
partidari que els alumnes de-

diquin part del temps a casa a fer
exercicis, estudiar determinats
temes, fer investigació, llegir o
fer treballs en grup. Planas està a
favor que a partir de primària
(és a dir, dels sis anys) els alum-
nes tinguin deures, perquè “fo-
menta l’adquisició de rutines,
implica els pares; i el que passa
al centre educatiu no és sufi-
cient: a part dels continguts, cal
reforçar procediments i acti-
tuds”. Tanmateix, recomana que
les tasques no ocupin “gaire
temps”.
Per la seva banda, l’assessora

educativa de Fuhem i respon-
sable durant anys de diversos
centres a Madrid, Charo Díaz
Yubero, qüestiona la utilitat ge-
neralitzada de les tasques –en
especial, durant els primers anys
de primària– i considera que les
més repetides fan que molts
alumnes acabin “odiant” el
càlcul o la cal·ligrafia. “El 80%
dels nens no hauria de copiar
una vegada i una altra a, e, i, o, u
ni fer sumes i restes a casa”.
Díaz Yubero insisteix que la jor-
nada escolar ja és “prou llarga”,
per això defensa que el temps

que passen fora de l’aula els
alumnes “es responsabilitzin
dels seus treballs, busquin infor-
mació, llegeixin..., però també
que juguin amb els seus amics,
els seus germans i que comencin
a cultivar aficions com el dibuix
o la música”.
Pel que fa a les crítiques que

parlen d’endinsar-se en la de-
sigualtat, Planas posa en dubte
que sigui necessari tenir una
gran formació per donar suport
als fills. “El més important és
l’actitud –conclou–, que sigui
evident que els pares estan pen-
dents del que han de fer els seus
fills i ho valorin”.
Com a alternativa a la situació

actual, la Ceapa proposa de
canviar el currículum “per es-
tablir un ensenyamentmésmoti-
vador, pràctic i centrat en l’ad-
quisició de competències bàsi-
ques”, que els deures siguin “no-
més una formació complementà-
ria” i que es puguin fer sense
l’ajuda d’un adult. A més, defen-
sen que tots els centres tinguin
programes de reforç per als
alumnes més desavantatjats.cMANÉ ESPINOSA

NO A LA RUTINA

Els experts consultats
coincideixen
a criticar l’ús
d’exercicis mecànics

Només el 2% dels estu-
diants admet que no fa
treballs escolars a casa.
Per titularitat, els
alumnes de centres
concertats o privats
tenen més dedicació
que els dels centres
públics.

dels estudiants de 6è rep
algun tipus d’ajuda per
fer els deures. Poc més
de la meitat afirmen que
reben el suport dels pa-
res, mentre que un 12%
té ajuda de professors
particulars, acadèmies
o amics.

A FAVOR

Les tasques fomenten
l’adquisició de
rutines i impliquen
els pares

Així que augmenta el
nivell d’estudis dels pa-
res, també incrementa el
percentatge d’alumnes
que destinen una hora o
més a fer els deures. De-
diquen aquest temps el
74% dels estudiants amb
pares sense estudis, da-
vant el 83% d’estudiants
amb pares universitaris.

F a uns quants anys,
l’exministre d’Educa-
ció francès Luc Ferry

va declarar que “un excés de
culte a la infantesa” era con-
traproduent. I va esmentar
l’eliminació de les sancions,
el fet de donar-los sempre la
raó o la supressió dels deu-
res. L’exministre Ferry deia
que es fomenta l’esperit de
Peter Pan, nens que es ne-
guen a créixer, que no ente-
nen la necessitat de l’esforç
per arribar a l’edat adulta i,
per tant, de gaudir d’aquesta
etapa. El debat que plante-
gen els pares francesos és
oportú si no cau en aquesta
visió protectora. I, de passa-
da, n’apuntarem uns quants
elements:
1. No es pot parlar de deu-

res en abstracte. Els deures
obligatoris, iguals per a tota
la canalla, que es limiten a
repetir exercicis dels llibres
de text (“per demà heu de
fer els problemes 5, 7 i 11 de
la pàgina 178...”) no tenen
cap mena de sentit. Han de
ser un complement, no han
de ser avorrits i s’han d’adap-
tar a les necessitats i ritme
de cada alumne.
2. Cal concretar els temps.

Sembla lògic que a les edats
més primerenques no hi ha-
gi deures i que és més impor-
tant que el nen dediqui el
temps a jugar. A partir d’una
certa edat (7 o 8 anys?), pe-
rò, s’han de començar a orga-
nitzar el temps lliure i d’estu-
di. Els deures s’hi han d’in-
troduir de manera progressi-
va. I a l’estiu? L’any passat la
Generalitat va anunciar que
en part volia recuperar els
“quaderns d’estiu” per evitar

que al llarg d’aquest període
excessivament llarg –més
que en altres països veïns–
els escolars desconnectin.
3. “És que no he tingut

temps de jugar!”, sol ser una
queixa habitual. El proble-
ma, però, no són tant els
deures com les activitats
extraescolars (idiomes, es-
ports, música, informàtica...)
que es carreguen a la motxi-
lla dels nens. D’una banda,
la voluntat que aprenguin
ràpid; de l’altra, una manera
d’evitar que arribin a casa i
estiguin sols. La veritat és
que els nens acaben el dia
cansats. I, a més a més, se’ls
concedeix un temps per a la
televisió, els videojocs o l’or-
dinador. La conseqüència és
que dormen menys de les
hores previstes. Per als que
vam viure la infantesa en
l’etapa final del franquisme,
el dilema era quedar-nos a
casa a fer deures o sortir al
carrer a jugar (n’hi havia
que de vegades també ha-
víem de copiar mil vegades
“En clase no se habla”). I hi
havia temps per a tot. Ara
no. El carrer l’ocupen les
extraescolars i el temps de
repàs és per a la televisió.
4. Els deures són una font

de desigualtat. Però les ma-
teixes famílies i el seu en-
torn, també. Potser es tracta
que un cert paper de reforç
el faci la mateixa escola, tot i
que sigui a costa d’altres
continguts que ara es traspas-
sen al mestre (educació se-
xual, viària, cívica...). I la
solució rau a encarregar uns
deures mínims, sense que se
superposin els d’uns profes-
sors amb els d’altres, i que
propiciïn, en funció de
l’edat, més bons hàbits de
treball, un reforç de les ma-
tèries bàsiques o una moti-
vació per investigar.

Les dades de l’Institut
d’Avaluació (les últimes
fan referència al 2007)
mostren un augment
del temps de dedicació
als deures dels alumnes
de 6è de primària

Segons els càlculs, pràc-
ticament un terç (32%)
dels estudiants de 6è
de primària destina a
casa més de dues
hores al dia a realitzar
tasques escolars.
El 2003, representava
el 24% dels alumnes.

Les noies dediquen més
temps a fer els deures o
estudiar. Mentre que
el 84% de les estudiants
de 6è dedica almenys
una hora a les tasques
escolars, en el cas
dels nois la proporció
baixa al 76%.

Els deures s’han d’adaptar a les necessitats de cada menor

EN CONTRA

Els alumnes haurien
d’aprofitar el vespre
per jugar, llegir
o conrear aficions

DEDICACIÓ

SUPORT

Menys imés adaptats

Méshores de
deures a casa

TEMPS

PER SEXES

ELS PARES
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2%

64%

Per sobre
dels 60 minuts

Elles claven
més els colzes

El nivell d’estudis
és important
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