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• En una de cada dos famílies amb fills/es en
edat escolar hi ha un mal ambient de
convivència degut a problemes a l’escola,
dificultats amb els estudis i amb els deures.

• En lloc de ser una font d’alegria, moltes
vegades l’aprenentatge genera tensió, baralles,
caos o resignació.



• El pare i la mare es senten responsables i es
culpen a sí mateixos quan els seus fills no posen
interès amb els deures o treuen males notes.

• Els pares senten que han fracassat perquè
tenen molt poc temps i massa problemes o
perquè creuen que no mostren la necessària
severitat o ,al contrari, la necessària
comprensió cap els seus fills/es.



Així doncs, s’intenta convertir a l’infant en:
• Alumne aplicat utilitzant la persuasió, les

recompenses, les càstigs, recolzament extra en
forma de classes particulars o suport psicològic.

• No obstant, cada vesprada es repeteix la
mateixa escena quan arriba l’hora de fer els
deures: crits, ràbia i llàgrimes.

• Es tracta d’una batalla que acaba amb els
nervis de qualsevol i que no condueix a enlloc.



L’AFANY DELS INFANTS EN
APRENDRE
• Tots els infants desitgen ser uns adults tan bons

com nosaltres o millors.

• Tenen curiositat, set de coneixements, es
senten orgullosos quan són capaços de superar
una dificultat per ells sols i sempre estan
oberts a noves experiències.

• Els vostres fills/es desitgen aprendre!!



• Els infants s’alegren de donar el pas
d’enfrontarse a la realitat de la vida.

• Desitgen àvidament aprendre per fi a llegir, a
  escriure, i a comptar, a integrar-se de veritat

en la societat.

•  Per a d’ells/es, tot els resulta molt
emocionant.

• Però poques setmanes desprès de començar
  l’escola sol produir-se un canvi radical…



ENTRE EL JOC I L’OBLIGACIÓ

• Mentre que els pares contemplaven amb interès
i mirada afable els jocs de l’infant, el que
passa a l’escola es seguit de forma minuciosa,
es valorat i controlat amb una severitat
insòlita.

• “Primer és l’obligació que el plaer; primer fes
els deures i desprès podràs anar a jugar!”.



• Molts infats escolten aquesta frase o una
semblant, de manera que ells mateixos
comencen a distingir entre l’obligació –alguna
cosa desagradable perquè se’ls hi ha imposat- i
el joc, amb el que es diverteixen.

• Tots/es vam passar per aquesta dolorosa
experiència a la nostra infantesa i repetim
automàticament el mateix comportament amb
els nostres fills/es



• Per desgràcia hem oblidat que jugar i aprendre
és totalment compatible però, en canvi, alcem
una barrera completament artificial per als
nostres fills/es.

• Hem de ser capaços d’ajudar els nostres fills/es
a créixer de manera òptima i a disfrutar a
l’escola, el que es traduirà en bones notes i en
una automàtica milloria de la convivència
familiar, que serà més pacífica, divertida i
creativa.



COM ELS PODEM AJUDAR?
• Entenem per deures escolars aquelles feines

que l'escola encarrega als alumnes, activitats
que complementen la feina feta a l'escola o
preparen la que es farà properament.

• Així, és habitual que els infants 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.



• 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.



• 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.



• Que no haguem 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.



LA RESPONSABILITAT DE COMPLIR
AMB UNA TASCA ENCOMANADA.

• Cal ajudar als nostres fills a crear un hàbit
adequat:

▫  Temps: Planifica un horari incloent tant l’hora
d’inici com la final. La majoria de nens necessiten
temps per relaxar-se just després d’acabar les classes
i abans de posar-se a fer els deures. Per contra, fer-
los prop de l’hora d’anar a dormir pot ser
contraproduent degut al cansament acumulat al llarg
del dia.

▫



▫  Lloc: és bo tenir un espai per fer els deures, no a
qualsevol lloc ni de qualsevol manera. Prepara un
lloc d’estudi en bones condicions amb llum
adequada i amb el mínim de distraccions.

Un espai molt agradable fora de casa poden ser les
biblioteques que actualment disposen d'espais on els
nens poden treballar en taules, amb la possibilitat
d'utilitzar ordinadors i llibres; això pot estimular la
curiositat i, a més a més, l'ambient que hi trobem
encomana el silenci i la disciplina.



▫ Autonomia: aquest aspecte és bàsic. Demanar al
nen que expliqui què cal fer. Donar-li el seu
temps ... que l'adult no resolgui o completi la
feina per anar més de pressa. Estar al seu costat,
però esperar que l'infant demani l'ajuda, no
avançar-se. Acostumar als nens i nenes a fer els
deures sols, però sabent que compten amb
l'adult.
▫



•MOLTES GRÀCIES PER
LA VOSTRA ATENCIÓ


