
cara a cara
deberes: ¿sÍ ou non?

“Os deberes son fundamentais na 
súa xusta medida”

Defende os deberes, pero adap-
tados a cada alumno, xa que non 
todos teñen as mesmas necesida-
des. Na opinión de María Reme-
dios Belando Montoro, profesora 
titular na Facultade de Educación 
da Universidade Complutense de 
Madrid, os deberes cumpren un 
papel fundamental ao consolidar 
a aprendizaxe na aula, impulsar 
a motivación para o estudo ou 
fomentar a disciplina, entre outros 
aspectos. Non obstante, advirte 
de que, en determinadas circuns-
tancias, “poden provocar proble-
mas de estrés ou baixa autoesti-
ma”. En canto ao papel dos pais, 
teno claro: “Poden axudarlles aos 
seus fillos en tarefas moi concre-
tas, pero os nenos deben apren-
der a resolver as súas dúbidas 
e a superar os obstáculos por si 
mesmos ou coa axuda dos seus 
compañeiros”.
Deberes, si ou non? Os deberes son 
fundamentais na súa xusta medi-
da. Habería que adaptalos á situa-
ción particular e ás necesidades de 
aprendizaxe de cada alumno, pero 
isto requiriría uns recursos humanos 
e materiais dos que, lamentablemen-
te, a maioría dos centros escolares 
carecen actualmente.
Cal ha de ser a función dos deberes? 
Cos deberes consolídanse as aprendi-
zaxes. Ademais, permiten afondar nos 
aspectos que máis lle interesan a ca-
da alumno, o que resulta un elemento 
motivador fundamental no éxito aca-
démico. Tamén fomentan a disciplina, 
a organización e a responsabilidade, 
aínda que nalgúns casos poden pro-
vocar problemas de estrés ou de baixa 
autoestima cando se teñen dificulta-
des para realizar as tarefas.

Recomendaría os deberes des-
de a primeira semana de clase? 
Depende da etapa educativa, pero 
considero que a primeira semana 
de clase debe ser introdutoria, polo 
que non son necesarios. Os primei-
ros días constitúen un proceso de 
adaptación e as tarefas que se lle 
soliciten ao alumnado non deben 
ser excesivas.
En Finlandia, o modelo educativo 
que se destaca como referencia, os 
deberes ocupan os alumnos de 15 a 
30 minutos diarios. En España, un 
escolar dedica de media dúas horas 
diarias, parécelle isto excesivo? De 
novo, depende da etapa educativa, 
pero nos primeiros anos si me pa-
rece excesivo. Non obstante, tamén 
creo excesivo o tempo que moitos 
nenos lles dedican ás actividades 
extraescolares. Os nenos necesitan 
ter tempo para, simplemente, ler con 
tranquilidade na súa casa e xogar 
cos seus irmáns ou amigos, entre 
outras cousas.
Cal é o mellor momento para facer 
os deberes? Os deberes deben rea-
lizarse a diario. A fin de semana po-
de dedicarse a reforzar algún tema, 
pero sobre todo a estar coa familia 
e cos amigos; aínda que isto varía 
en función da idade dos alumnos. Os 
estudantes de secundaria (ESO) e de 
bacharelato si que lle teñen que dedi-
car algunhas horas da fin de semana 
a estudar.
Os pais deben axudarlles aos fi-
llos a faceren os deberes? Nos úl-
timos anos, a tendencia a lles axu-
dar aos fillos cos deberes aumentou 
de xeito considerable, o que non 
se explica se se ten en conta que 
entre os principais obxectivos dos 
pais destaca o de axudar a que os 

fillos sexan progresivamente máis 
independentes. Os pais poden axu-
dar en tarefas moi concretas; por 
exemplo, se o neno antes dun exa-
me necesita repasar determinadas 
leccións ou temas. Pero os nenos 
deben aprender a resolver as súas 
dúbidas e a superar os atrancos por 
si mesmos ou coa axuda dos seus 
compañeiros. Isto forma parte de 
todo proceso de madureza.
A diversidade lingüística na edu-
cación engade dificultades á hora 
de facer os deberes? Evidentemen-
te, pode engadir dificultades, pero 
tamén é unha riqueza. Os mestres 
deben saber utilizar a diversidade 
nas aulas para motivar e enriquecer 
as aprendizaxes dos seus alumnos. 
Agora ben, ao chegaren á casa, es-
tes nenos que non contan coa axu-
da dos seus pais realizan un esforzo 
que pode derivar en aspectos posi-
tivos, xa que desenvolven unha serie 
de competencias fundamentais pa-
ra o seu desenvolvemento integral, 
non só académico. Nos últimos anos, 
realizáronse estudos que mostran 
o éxito escolar dos alumnos que se 
atopan nestas circunstancias.
Internet é unha ferramenta de axuda 
para facer os deberes? Hoxe en día, o 
acceso á rede é unha necesidade para 
todos, pero o seu uso debe estar con-
trolado nos menores. A través de in-
ternet, non só se accede a información 
e coñecementos actualizados, senón 
que tamén se ofrece o acceso a múl-
tiples materiais e ferramentas motiva-
doras e con grandes potencialidades 
de aprendizaxe. Hoxe en día, o acceso 
á rede é practicamente universal en 
España e, de feito, se non é posible no 
propio domicilio, moitos centros públi-
cos ofrecen un acceso gratuíto.
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