
COMPRENSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS 

TEXT 2
Llegiu el text i, a continuació, tracteu de convèncer el vostre company o companya segons els 
arguments que us donem.

Deures sí o no?

La majoria d’escoles i instituts posen deures cada dia. A vegades són un element important per a les avaluacions. 

S’organitzen reforços per ajudar a fer deures, hi ha entitats privades que ofereixen serveis d’ajuda als deures 

escolars. Pares i mares, germans o germanes més grans també donen un cop de mà a les vesprades, després 

d’acabar els horaris escolars, per ajudar a fer unes feines que els han encomanat des de les escoles.

Ho acceptem com un costum normalitzat, però, és bo per a les criatures? Aprenen més fent deures? Es 

preparen millor? Diria que els deures escolars serveixen per acontentar pares i mestres. Uns i altres estan més 

tranquils pensant que fent els deures les criatures acabaran d’aprendre allò que no saben. Els familiars, a més, 

aconsegueixen un temps extra de pau, les estones que els nens o nenes estan treballant.

Podríem pensar altres consideracions: Quantes hores pot treballar al dia un infant o un adolescent? Els nens 

i les nenes han de tenir temps i hores per jugar i poder fer-ho amb tranquil·litat, per fer el que els agradi sense 

directrius estrictes, sense control dels adults; han de tenir estones per als jocs lliures, autònoms, inventats, per 

al joc simbòlic, per fer allò que els adults no els deixen….

Diarieducacio.cat (adaptació)
OPCIÓ A 
Creus que els deures són necessaris per a consolidar els aprenentatges de l’escola i per a assolir factors 
essencials com l’hàbit d’estudi i la responsabilitat. Penses, a més, que permeten un aprenentatge personalitzat 
que, lamentablement, ben sovint no pot oferir l’escola, i que constitueixen una oportunitat ideal que pares i fills 
poden aprofitar per a compartir moments i reforçar els vincles familiars.

OPCIÓ B
Creus que els deures constitueixen una càrrega de treball excessiva per als escolars i, de retop, per a les 
famílies, que en molts casos es veuen amb l’obligació d’assumir el cost d’acadèmies. Penses, a més, que els 
infants poden aprendre realitzant altres activitats alternatives als deures i que per a créixer feliços han de tenir 
també temps per a l’oci i la socialització entre iguals.
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