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Els deures escolørs.
Un debøt nncionøl

ls deures escolars tornen a estar d'actualitat, com sempre ens trobem parers de tota

mena. Aquest és un tema recurrent que cada inici de curs es reobre. En aquesta ocasió

han estat les associacions de pares i mares que han liderat la protesta' Des de UGT-

Educació pensem que és necessari encetar un debat sobre la quantitat i la qualitat dels deures

que els alumnes han de fer a casa.

Els deures que es manen per casa tenen com a finalitat la creació iel desenvolupament

d'hàbits, de fer créixer la responsabilitat de l'alumne i millorar les actituds envers el treball'

N o cal dir que els mestres i els professors tenen en compte, a l'hora de plantejar lôs tasques a

la llal els ritmes d'aprenentatge de les etapes lnfantil, Primària, ESO i Batxillerat.

A l'educació Primàrra els deures tenen com objectiu crear i reforçar hàbits de treball, a l'educació

Secundaria ajuden a reforçar la seva autonomia i a saber gestionar el seu temps d'estudi,

contribuint a assolir la maduresa necessària per fer front a les segÜents etapes educatives. De

fet aquíés primordial la tasæ dels docents, de saber adequar la metodologia i el concepte de

fer deures, encaminats a motivar a l'alumnat per aprendre d'una manera constructiva'

Fer un dibuix, resoldre problemes que ahir no sabies fer o cercar una noticia al diari per

debatre-la l'endemà, pot ser una tasca encoratjadora i reconfortant.

Les dades de la OCDE, confirmen que tots els estudiants del món realitzen deures a casa,

també cal dir que les dades que ens dóna l'informe PISA 2009 ens indiquen que després de fer

quatre hores de tasques setmanals a casa, les següents no tenen cap incidència positiva sobre

l'alúmnat.

Des de UGT-Educació considerem que les tasques repetitives, poc innovadores, que no

afavoreixen la creativitat, la curiositat i les ganes d'aprendre són contraproduents.

Els deures mal enfocats poden produir una falta de interès en la matèria acadèmica, fatiga

física i emocional i limitació del temps d'oci. En aquest cas, no són educatius i poden produir

un rebuig en els alumnes.

Es necessari obrir un diàleg a la comunitat educativa, deixant fora l'hostilitat política, per

analitzar la qüestió delg deures d'una forma racional, però això en cap cas, no significa regular

les tasques escolars, ja que s'estaria reduint la capacitat del professorat a l'hora d'adaptar les

treball escolar als processos d'aprenentatge.
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