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Contingut de la iniciativa :

Actualment hi ha un intens debat social a molts països sobre el sistema educatiu. Hi ha un
consens emergent al voltant de la idea que el sistema educatiu hauria de proveir de competències
per a la vida i que, a la vegada, l’educació no només és preparació per a la vida, sinó que és vida
i, com a tal, no té una funció simplement instructiva.
Malauradament, però, en el nostre sistema educatiu massa vegades l’ensenyament es basa en la
transmissió de coneixements teòrics i en un aprenentatge memorístic, així com en el cultiu de les
habilitats estrictament intel·lectuals, deixant de banda altres competències absolutament
significatives per a la vida, com les habilitats físiques, espirituals, socials o emocionals.
Avui ja sabem que aquest sistema de transmissió de coneixements és ineficient. Per això, els
sistemes educatius més innovadors es basen en el plantejament de situacions d’aprenentatge
capaces d’interpel·lar la disposició innata dels nens cap al coneixement, estimulant la seva
curiositat i permetent-los desplegar un ampli ventall de competències. Avui ja hi ha molts mestres i
professors, en el nostre sistema, que malden per implantar aquestes pràctiques avançades. Amb
tot, les rigideses dels espais i els temps (aularis concebuts per a grups classe estancs organitzats
en períodes lectius de prop d’una hora també estancs) fan que els seus esforços quedin aïllats i
tenguin poc recorregut. D’altra banda, la generalització d’aquestes pràctiques a tot el centre,
excepte en alguns pocs casos, queda frustrada per les traves normatives i burocràtiques i la
resistència al canvi d’un segment significatiu del professorat.
Un dels elements clarament vinculats a aquest model caduc és el dels deures per fer a casa.
Sense tenir cap mena d’empara normativa, hi ha la creença social que l’escola té la prerrogativa
d’envair la jornada no lectiva dels alumnes encomanant-los feines per fer a casa. Ni en la
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normativa estatal (Reial Decret 732/1995) ni en la autonòmica (Decret 121/2010) és recull el deure
per part dels alumnes de fer feines escolars fora de l’horari lectiu. No està comprovat que, de
forma general, fer feines escolars a casa millori el rendiment, de manera que sembla que es
continuen encomanant més per hàbit cultural que per eficàcia educativa. A més, habitualment, els
deures que prescriuen els docents del sistema educatiu de les Illes Balears obeeixen a una
decisió personal i desconnectada de la dinàmica general educativa de cada escola o institut i no a
un plantejament inclòs al projecte educatiu del centre.

Normalment, aquestes feines continuen el patró de tasques memorístiques i repetitives que es
donen en l’horari lectiu. Salvant la possibilitat que, en casos concrets, algunes feines per fer a
casa puguin tenir un sentit pedagògic, sembla clar que la generalització de forma homogènia dels
deures respon a les pròpies limitacions o contradiccions del sistema, que es veu incapaç, només
amb el temps de l’horari lectiu, d’encabir en el cap dels alumnes els continguts que fixa el
currículum.
Enlloc de qüestionar-se la mateixa existència d’un currículum, entès com a conjunt de continguts
que cal transferir del cap del docent al cap dels discents, es compensa la ineficiència d’aquesta
concepció envaint el temps lliure dels estudiants en un intent d’aconseguir per quantitat el que el
sistema és incapaç d’aconseguir en qualitat. Com afirma el pedagog Enric Prats en un article a El
Diari de l’Educació “la crítica més incisiva discuteix la poca utilitat dels deures i el seu caràcter
sovint reiteratiu o poc original. Escriure, o encara pitjor, reescriure llistes llargues d’oracions, o
repetir exercicis i més exercicis idèntics als que s’han fet a l’escola, són alguns dels exemples que
converteixen els deures a casa en una tasca avorrida i inútil, dos antídots contra la motivació i
l’interès per aprendre.”
A més a més d’aquests efectes, també està comprovat que una càrrega excessiva de deures que
suposin la realització de tasques que no s'han pogut fer a classe, posa en situació de
desavantatge els alumnes d'entorns socials més desfavorits, que en general no tenen la
possibilitat que els seus pares els ajudin ni de comptar amb una ajuda externa, i que això
conseqüentment incrementa la desigualtat.
D’altra banda, sembla perfectament possible compaginar la naturalesa lúdica del temps lliure amb
tasques que fomentin l’adquisició de destreses i actituds fonamentals en el desenvolupament
personal dels nens: feines de recerca, activitats creatives, activitats de construcció o “enginyeria”,
preparar-se per concursos d’institucions externes a l’escola, preparar exposicions, lectura lliure i
creació literària, lleure actiu, reptes plantejats per professors o companys de classe, jocs
educatius o altres activitats educatives lliures, en serien diversos exemples. En tot cas, la
realització d’aquestes feines ha de respondre a un pla previst en el marc del projecte educatiu del
centre que impliqui a tot el claustre i que pugui ser conegut per les famílies a l’hora de triar el
centre i que no respongui, com passa ara, a la manera de treballar de cada docent.
Un estudi recent de l’OCDE indica que a Espanya els estudiants dediquen una mitjana de 6,5
hores setmanals a fer feines escolars a casa, mentre que la mitjana del conjunt de països és de
4,9 hores. D’altra banda, una enquesta sobre la salut dels nens en edat escolar que l’Organització
Mundial de la salut ha fet pública recentment, assenyala Espanya com un dels països on hi ha un
major percentatge de fillets i filletes que se senten “pressionats” per les feines escolars que han
de fer a casa.
Tot sembla indicar que, en línies generals, el tipus de feines que s’encomanen desmotiva als
alumnes i provoca avorriment als que segueixen correctament el curs i abandonament de les
tasques als que els costa més i que, per tant, més que millorar els resultats del sistema,
contribueixi a empitjorar-los.

Per tot això,
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1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació a impulsar la normativa
conduent a que les concrecions curriculars i programacions didàctiques dels centres educatius de
les Illes Balears a partir del curs 2017-18 organitzin les activitats docents de manera que, com a
norma general, els alumnes puguin assolir els objectius d’aprenentatge en l’horari lectiu i que, per
tant, no es prescriguin feines fora d’aquest horari.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació a establir, a la normativa
esmentada al punt anterior, la possibilitat que els centres que ho considerin oportú, en el marc del
seu respectius projectes educatius, puguin preveure que determinades competències es treballin
mitjançant activitats fora de l’horari lectiu i, en conseqüència, responguin a un plantejament inclòs
en el projecte educatiu, fruit d’un plantejament coordinat de l’equip docent i sempre garantint que
suposin una dedicació de temps limitada i correctament distribuïda.

Nel MARTÍ I LLUFRIU

Josep CASTELLS I BARÓ
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