
 
 
 

 
 

ALGUNS ELEMENTS A TENIR EN CONSIDERACIÓ 
EN EL DEBAT SOBRE ELS DEURES 

 
És obligatori treballar a casa i estendre l'horari lectiu?  
 
Se'ns transmet que és més beneficiós seguir estudiant a casa que jugar o visitar a la 
família el cap de setmana. 
La realització de deures i preguntar la lliçó a casa és la implicació que s'espera de mares 
i pares en el procés educatiu.  
 
El sistema educatiu prioritza la memorització i repetició a la socialització. 
 
El sistema educatiu s'assembla una cadena de muntatge  
 
Els deures són una extensió de la classe, treball repetitiu, memorístic 
 
Es memoritza per a superar un examen que avalua el que es recorda, no el que se sap. 
 
L'après en l'aula ha de servir per a portar-ho a la pràctica del dia i a la vida real. 
 
 
Els deures envaeixen les nostres llars, condicionen la nostra relació i comunicació 
familiar i el nostre temps d'oci tant personal com a familiar ja que aquest queda 
condicionat a la seua realització. 
 
 
Se'ns acusa amb freqüència d'apuntar als nostres fills i filles a massa activitats 
extraescolars, activitats lúdiques que ells i elles trien. El problema de les activitats 
extraescolars és que en arribar a casa queden 2 hores de deures  
Les activitats extraescolars i el joc contribueixen a l'educació integral de xiquets i 
xiquetes; sempre que se'ls deixe que trien lliurement quin tipus d'activitat de tipus 
cultural, esportiva o lúdica desitgen. 
La gestió personal del temps lliure és necessària per a descobrir la seua pròpia curiositat 
intel·lectual sense necessitat de sentir-se forçats a aprendre, com succeeix amb els 
deures. 
 
Se'ns transmet a les famílies i a la societat que estudiar moltes hores a casa és propi de 
bon estudiant, i si està jugant, no està aprofitant ben el temps. 
 
Els deures, tal com avui estan concebuts, representen el fracàs d'un sistema educatiu que 
ha de sobrecarregar a l'alumnat de tasques que s'haurien d'haver treballat en l'escola. 
 
S'adquiririen les competències i els coneixements necessaris si, en l'horari lectiu, 
s'impartira un ensenyament innovador i de qualitat. 



Però seguim amb un model ancorat en el segle XIX, vam seguir parlant de la necessitat 
de deures per a foment de la disciplina, l'esforç sota l'amenaça de la repetició de curs. 
  
L'alumnat troba en les aules un ensenyament poc pràctic, poc motivadora, massa 
academicista, amb continguts parcel·lats, inconnexos i allunyats de la cultura 
audiovisual en la qual ha crescut.  
 
Malgrat trobar-nos en ple segle XXI, en les aules el llibre de text i l'aprenentatge 
memorístic segueixen en plena vigència. 
 
Tots els centres educatius haurien de disposar de programes de reforç educatiu manera 
que al final de la jornada escolar els alumnes amb necessitats puguen quedar un temps 
en l'escola i rebre classes de suport en les matèries que porten més endarrerides en el 
seu propi centre amb els seus mateixos professors i professores. 
 
No fomenten valors com la disciplina, l'hàbit de treball i l'esforç, més aviat tot el 
contrari. 
Moltes vegades, per a poder fer els deures es queden sense jugar, per la qual cosa 
generen rebuig. És cert que els xiquets i xiquetes han de saber quins són les seues 
obligacions, però també han de disposar del seu temps i dedicar-ho al que els motiva i 
ve de gust, no a estendre a la seua casa el treball de l'aula. 
 
L'autoritat del professorat obliga a fer els deures fóra de l'horari i del centre educatiu 
amb la conseqüència d'un càstig acadèmic, psicològic fent-ho públic en l'aula, sense 
esbarjo i per tant sense joc ni socialització, o treballant fora d'horari en classe envaint la 
vida privada i la de la seua família. 
 
 
UN MENOR VA SIMULAR EL SEU SEGREST PER A JUSTIFICAR QUE NO 
HAVIA FET ELS DEURES. 
 
Segons qui opine dirà que és un vague que solament vol drets i no assumeix les seues 
obligacions.  
No obstant açò el que ocorre és que està sotmès a una pressió injustificada i innecessària 
pel propi sistema educatiu a través del professorat que escudat en la seua llibertat de 
càtedra imposa les seues normes més enllà de les parets del centre educatiu. 
 
 
Perquè un professor puga sancionar per no fer els deures, ha d'existir una norma que 
obligue a la realització i que contemple les conseqüències en cas de no realitzar-los, bé 
en els criteris d'avaluació, bé en el Reglament de Règim Intern/Pla de Centre/Projecte 
Educatiu/Programació General Anual….etc. 
 
No pot castigar-se sense temps de l'esbarjo, ja que és temps de descans, i d'oci, i és un 
dret. 
Ha de posar-se una queixa davant la inspecció educativa si el nostre fill és obligat a 
acabar els seus deures en el temps de l'esbarjo. 
 



Si el fet de no fer els deures té conseqüències negatives (càstigs, sancions, baixada de 
notes....etc, significa que s'està incomplint alguna norma, i com a mare/pare hem de 
conèixer totes les normes del col·legi aplicables a la comunitat educativa de la qual 
formem part tant mares i pares com l'alumnat. 
 
Els deures suposen una PRESSIÓ INSTITUCIONAL cap a l'alumnat, ja que el sistema 
li obliga a realitzar treballs en la seua casa, fora de l'horari i del centre, la qual cosa 
suposa en ocasions manifestar símptomes com a depressió, ansietat, malsons nocturns, 
negativa a assistir a classe, símptomes intestinals… etc. Símptomes associats a les 
situacions d'Assetjament Escolar i que són causades per a pressió de no realitzar els 
deures, tots els deures, o haver d'explicar davant tota la classe, les raons per les quals no 
s'ha realitzat, patint situacions de ridiculització pública. 
 
RESPECTE Al SISTEMA EDUCATIU: 
 
EVIDENCIA LA NECESSITAT DE CANVIS EN LA METODOLOGIA  
 
SUPRESSIÓ DE LES CLASSES MAGISTRALS QUE HAN DE COMPLEMENTAR-SE AMB CLASSES 
PARTICULARS PERQUÈ L'EXPLICACIÓ NO ARRIBA A TOT L'ALUMNAT I NECESSITA FORMES 
DIFERENTS D'EXPOSICIÓ 
 
                        NO                                                                                  SI 
 
- LA MEMORITZACIÓ, --TREBALL PER PROJECTES 
- LES PRÀCTIQUES REPETITIVES --TREBALL COOPERATIU 
- ELS EXÀMENS A L'ALUMNAT --ANÀLISI DE LES METODOLIGIES 
- ELS LLIBRES DE TEXT --ELABORACIÓ PRÒPIA DE MATERIALS 
- L'AUTORITAT DEL PROFESSORAT --AMBIENT DEMOCRÀTIC 
- LA JORNADA CONTÍNUA --TEMPS I RITMES PER A REFLEXIÓ 
 
ELS DEURES GENEREN DESIGUALTATS 
 
 
--DELEGUEN EN LES FAMÍLIES 
--FAMÍLIES QUE NO TENEN DISPONIBILITAT HORÀRIA PER A AJUDAR-LOS 
--FAMÍLIES QUE NO TENEN FORMACIÓ PER A AJUDAR-LOS 
--FAMÍLIES QUE TENEN FORMACIÓ PERÒ NO SABEN TRANSMETRE CONEIXEMENTS 
--MARES I PARES AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS QUE NO ENTENEN ELS DEURES DELS SEUS 
FILLS DE PRIMÀRIA. 
 
RECURS HABITUAL ESTÉS: 
 
--CONTRACTAR PROFESSORS/ES PARTICULARS 
--PAGAMENT D'ACADÈMIES 
 

--EL PROGRÉS EDUCATIU QUEDA CONDICIONAT A la 
CAPACITAT ECONÒMICA DE LES FAMÍLIES 
 
GENEREN DESIGUALTATS SEGONS EL LLOC DE RESIDÈNCIA. 
 
-- EN EL MITJÀ RURAL NO EXISTEIX OFERTA D'ACADÈMIES NI CLASSES PARTICULARS  
--HI HA POBLES EN ELS QUALS LES FAMÍLIES ORGANITZEN RUTES AMB DIVERSOS COTXES PER 
A ANAR A ACADÈMIES SITUADES EN POBLES MÉS GRANS 
--SE'LS ACONSELLA QUE SI NO VAN A L'ACADÈMIA NO APROVEN 
 

 
--ELS DEURES ESTAN GENERANT UN GRAN DEBAT SOCIAL 
QUE ELS QÜESTIONA. 



 
--ÚNICAMENT CAP LA SEUA SUPRESSIÓ 
 
--HI HA UN MOVIMENT CREIXENT EN ELS CENTRES I NO 
ANEM A PERMETRE QUE NO ADMETEN QUE LES MARES I 
PARES PROPOSEM ALTERNATIVES O QÜESTIONEM LES 
PRÀCTIQUES EDUCATIVES A LES QUALS SE SOTMET ALS 
NOSTRES FILLS I FILLES. 


