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> Escola > Els deures

Com podem ajudar els nostres fills a fer els deures?

A mesura que l'escolaritat va avançant, els deures
escolars es van fent presents en el quefer quotidià
de tots els nens i nenes. Constitueixen una bona
oportunitat per participar en els processos
d'aprenentatge dels nostres fills.

Resposta de l'expert/a Miquel Vila i Farràs
Edat De 6 a 12 anys
Valoració

Entenem per deures escolars aquelles feines que l'escola encarrega als alumnes, a tots els d'una
mateixa aula per igual, per ser fetes a casa. S'entén que els deures complementen la feina feta a
l'escola o preparen la que es farà properament. No són considerades com a deures les tasques de
recuperació o repàs, els càstigs o aquelles feines que, per no haver‐les acabat a l'escola, s'han
d'acabar a casa. 

Així, és habitual que els nens i nenes un cop a casa hagin de fer feines que tant en la seva quantitat
com en la seva dificultat, els mestres hauran programat per tal que la majoria d'alumnes les pugui fer
sense gaire complicació i esmerçant‐hi un temps raonable. Parlem principalment d'aquests alumnes
que no tenen gaires complicacions per fer els deures. 

Per norma general, no hem d'ajudar els nostres fills a fer els deures, senzillament perquè no cal, no
és necessari. Tret de moments molt puntuals una paraula que no saben què vol dir, un concepte que
no tenen clar, un problema de matemàtiques que se'ls travessa‐ en què pot fer‐se necessària l'ajuda
dels pares, la majoria de nens i nenes poden fer els deures escolars tot sols. 

Que no hàgim d'ajudar els nostres fills a fer els deures, no vol dir que ens puguem desentendre del
tema. Al contrari, és recomanable interessar‐se sovint per allò que fan, amb un triple objectiu:
primer, fa sentir al nostre fill o filla que allò que fa a l'escola és important per a nosaltres; en
segon lloc, ens facilita intervenir en el procés d'aprenentatge en qüestions tan importants com
l'organització, la responsabilitat, la disciplina de treball, orientant‐los i corregint sense exigències els
errors que puguin cometre en aquests aspectes; finalment, ens permet conèixer de primera mà el
seu rendiment acadèmic, sense necessitat d'haver d'esperar que arribin els informes de l'escola.

Els deures són a la vegada un indicador de l'autonomia dels nostres fills i un mitjà per potenciar
aquesta autonomia. Podem ajudar els nostres fills davant les dificultats puntuals, no tant donant‐los
la resposta correcta com d'una manera indirecta, suggerint vies de solució, fent preguntes que els
facin pensar i, sobretot, evitant sempre fer allò que poden fer ells. Aquesta és l'ajuda que, a la
llarga, els serà més útil: la que els ensenya a valer‐se per si mateixos, sense necessitar a ningú.
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