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CONFAPA GALICIA, denuncia a sobrecarga de deberes escolares na casa. 

 

A Confederación Galega de ANPAs de Centros Públicos, (CONFAPA GALICIA),  critica que nos 
últimos anos se incrementase o tempo que os menores han de dedicar na casa a realizar as 
tarefas escolares, o que demostra que a escola non responde axeitadamente ás necesidades 
educativas. 

CONFAPA GALICIA, a través das federacións provinciáis que a integran e as ANPAs, recibe 
habitualmente as queixas das familias polos deberes que o profesorado das distintas materias 
encarga diariamente aos menores, e que a moitos crea verdadeiros problemas para afrontalos 
con éxito.  

CONFAPA GALICIA sinala o seguinte respecto aos deberes: 

. Representan en boa medida un fracaso do sistema educativo, que ten que sobrecargar nenos 
e nenas de tarefas que deberían ter traballado na escola. Os nenos e nenas xa deberían 
cumprir o proceso de ensino e aprendizaxe na escola e no horario escolar. O alumnado 
encontra nas aulas un ensino pouco motivadora, pouco práctica e afastada da cultura 
audiovisual na que creceu, que segue fundamentándose no libro de texto e na aprendizaxe 
memorístico. Ante isto, o sistema educativo bota "balóns fóra", encargando máis deberes para 
casa. 

. Provocan desigualdades sociais: que un neno ou nena os execute mellor ou peor depende do 
nivel socioeconómico e cultural da súa familia e do seu ámbito. Mentres uns pais e nais 
intentan axudar os seus fillos e fillas, outros recorren a clases particulares ou academias e 
outros moitos non teñen nin o nivel educativo nin o diñeiro para poder pagar eses apoios. 
Ademais, os deberes, en moitos casos, contan nas cualificacións. 

Cantas máis familias sentan a necesidade de recorrer ás clases e profesores particulares para 
completar a educación dos seus fillos e fillas, máis estará a fracasar o sistema educativo 
regulado no obxectivo de educar a toda a poboación escolar e de garantir a igualdade de 
oportunidades. 

. Crean tensións entre pais e nais e fillos e fillas. Moitas veces, para poder facer os deberes 
quedan sen xogar, polo que xeran rexeitamento. É certo que os nenos e nenas teñen que 
saber cales son as súas obrigas, pero tamén deberían ter tempo para xogar. 

. Constitúen un problema para moitos proxenitores que saen tarde de traballar e non dispoñen 
de tempo. 

. Os menores necesitan tempo para realizar actividades deportivas, culturais ou de 
esparexemento, que tamén contribúen ao seu desenvolvemento persoal. 
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Como alternativa CONFAPA GALICIA propón: 

1. Reformar o currículo educativo, para establecer un ensino máis motivadora, práctica e 
centrada na adquisición de competencias básicas, adaptada á sociedade do século XXI na que 
creceron os nosos fillos e fillas. CONFAPA pide o Goberno que considere a adquisición de 
competencias básicas, e que forme o profesorado para iso para que as incorpore á práctica 
docente. 

2. Que os deberes só estean constituídos por unha formación complementaria, co apoio das 
bibliotecas, museos, asociacións e recursos do ámbito escolar, con actividades relacionadas 
coa lectura, a investigación e a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación. 
Ademais, deberían poder facerse sen a axuda dun adulto. 

3. Que todos os centros educativos oferten programas de reforzo educativo (os chamados 
"plans de acompañamento educativo" en Primaria, e os PROA en Secundaria), de maneira que 
ao termo da xornada escolar os alumnos e alumnas con máis dificultades se queden un tempo 
limitado na escola e reciban algunha clase de apoio nas materias que leven máis atrasadas. 
Desgraciadamente, os recortes educativos están a pasar factura a estes programas que tanto 
ben poderían facer aos escolares e que constitúen unha ferramenta para compensar 
desigualdades. 

CONFAPA cre que as Administracións educativas deberían ter máis en conta estas realidades 
que teñen que afrontar diariamente decenas de miles de familias neste país. 

A Coruña, 29 de maio de 2013 

 
Área de Comunicación e Publicacións. 
CONFAPA GALICIA.                                         

 
 

 


