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RESOLUCIÓ SOBRE ELS DEURES A L’ENSENYAMENT OBLIGATORI 
 
La presència de deures a l’ensenyament obligatori ha estat un tema recurrent pel 
debat en els darrers temps a la nostra societat. Per aquesta raó, aquest document 
busca donar un posicionament clar per part de la JSC respecte aquest assumpte. Les 
conclusions extretes després d’un exhaustiu anàlisis de la situació i les causes que 
porten al debat, s’han extret les següents possibles solucions als problemes que 
puguin generar els deures: 
 

 Els deures són necessaris, però sempre que es posin amb propòsits 
pedagògics clars, concebuts com una eina de motivació per a l’alumnat, 
eliminant l’estigma de que molts deures són necessàriament sinònim de 
disciplina i excel·lència educativa.  

 Cal una millor formació del professorat per a que es tingui un coneixement 
real de com aplicar els deures. A més és necessària una formació contínua 
del professorat.  

 El desbordament actual dels docents, afegit que els fons que es destinen a la 
seva formació i ajuda són força minses, fan que no hi hagi temps material ni 
voluntat real de que la seva situació laboral i en conseqüència la dels 
alumnes, millori. Per això també cal reduir la càrrega lectiva dels professors, 
que es troben a més amb classes plenes d’alumnes i amb menys hores per 
investigar altres formes d’ensenyar o formar-se.  

 Els professors s’han de posar d’acord en distribuir la càrrega de deures entre 
tots. Si els deures s’administren seguint unes quantitats adients entre tots 
els docents, es garantirà que no hi hagi deures en excés i que totes les 
matèries s’ensenyin òptimament. 

 La progressiva falta de temps dels progenitors d’ajudar als seus fills amb els 
deures, i a vegades l’ambient poc favorable a casa per poder fer-los 
adequadament, dificulten fer els deures amb èxit i valor acadèmic. Els 
progenitors no poden considerar els deures inútils, però la difícil conciliació 
laboral és real i per tant programes com l’Exit haurien de rebre suport. 
Aquest per exemple és un programa on s’ajuda als alumnes i es destina a 
progenitors que no poden estar pendents de la seva prole ni poden ajudar-la 
amb els deures. 

 Les hores de tutoria també s’haurien de potenciar en aquest aspecte, és a 
dir, ajudar realment als alumnes amb els seus problemes acadèmics, o si 
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més no, promoure que els centres ofereixin un lloc per fer els deures 
tranquil·lament amb l’ajuda de docents. 

 Cada centre és un món i és difícil aplicar les mateixes mesures destinades a 
pal·liar la negativitat que poden portar els deures. És, de totes maneres, 
recomanable prendre models com ara el famós finès, però a algunes escoles 
rurals catalanes també podem veure com els deures es poden compaginar 
perfectament amb diferents mètodes i  sobretot, una educació més 
especialitzada de cara a l’alumne en particular i al grup classe en general. La 
renovació dels mètodes d’ensenyança, per tant, no té perquè ser 
radicalment nova sinó que tenim ja referents fins i tot a casa nostra. De 
totes maneres la voluntat de canvi ha de ser present. 

 
Aleshores, tenint en compte tots els factors que porten a un conflicte entre les 
parts del món educatiu, com a JSC ens hauríem de posicionar a favor dels deures 
(tal com ja ha fet el PSOE), però només si senyalem que els deures s’han 
d’administrar amb rigor i amb un objectiu pedagògic clar. A més, també cal 
subratllar que l’administració negativa de deures és una valuosa mostra de que la 
màquina que mou el sistema educatiu català i espanyol. Les retallades en educació, 
el major nombre d’alumnes per classe, la qual contrasta amb la presència de cada 
cop menys professors i la seva formació són alguns dels problemes comentats. Per 
tant, la problemàtica sorgida amb els deures és solsamènt la punta d’un iceberg que 
amenaça cada cop més al vaixell de l’ensenyança primària i secundaria.  
 
Així que, la posició més encertada és a favor d’uns deures entesos com a 
recolzament educatiu positiu, i per aconseguir això ara el debat es centrarà en que 
volem fer amb l’educació dels més joves, com volem que sigui l’escola on passaran 
(esperem) els millors anys de la seva vida. Aleshores, únicament treballant per 
retornar a l’educació del nostre país la qualitat que es mereix, podrem pal·liar 
efectes com aquest.  
 


