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O Grupo de Investigación en Psicoloxía Educativa (GIPED) da Universidade da Coruña está 

levando a cabo dende fai unhos anos varios estudios sobre os deberes escolares e os seus 

efectos na aprendizaxe e o rendemento académico do alumnado de Primaria e Secundaria.  

Do 2014 ao 2017, o grupo de investigación desenvolveu un proxecto financiado polo Ministerio 

de Economía e Competividade, no marco do Programa Estatal de Fomento da Investigación 

Científica e Técnica de Excelencia. Este proxecto permiteu ofrecer un panorama sobre a 

situación dos deberes escolares en Galicia e coñecer o papel que tiñan algunhas das variables 

máis relevantes vinculadas co profesorado, o alumnado e as familias. Algúns dos resultados 

máis destacados deste proxecto serviron para a elaboración do INFORME SOBRE OS DEBERES 

ESCOLARES, editado no ano 2017 pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia, e que está dispoñible online 

(http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/23455) para todas aquelas persoas interesadas 

neste tema.  

A partir dos resultados obtidos neste primeiro proxecto, o grupo de investigación plantexouse 

outro reto importante:  comprobar empíricamente se algúns dos resultados da investigación 

podían contribuir a unha mellora real na prescripción de deberes. Para elo, elaborouse un novo 

proxecto que tamén foi financiado polo Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, 

dentro do Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia. 

Con este proxecto, que se desenvolverá ao longo de tres anos (2018-2020), preténdese dar 

resposta a se é convinte, ou non, prescribir deberes aos alumos/as co fin de facilitar a súa 

implicación na aprendizaxe e incrementar o seu rendemento académico. Se a resposta a esta 

cuestión vai na liña dos resultados das investigacións previas, as cales suxiren que prescribir 

deberes é mellor que non facelo, plantexámonos deseñar, implementar e avaliar unha 

proposta de prescripción de deberes baseada en evidencias empíricas que contribuia a 

convertilos nunha ferramenta educativa que favoreza a calidade e a equidade en maior medida 

que o fan na actualidade.  

Unha das principais hipóteses deste novo proxecto é demostrar se unha prescripción de 

deberes de calidade repercutirá positivamente na implicación afectiva, cognitiva e 

conductual dos estudantes e, consecuentemente, na súas aprendizaxes e nos seus logros 

académicos. 

Para poder levar a cabo este proxecto precisamos da colaboración dun importante número de 

profesores/as de 5º e 6º curso de Educación Primaria que teñan previsto impartir asignaturas 

de Lingua e Matemáticas no curso académico 2018-19.  
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Dende GIPED gustaríanos contar coa vosa participación neste importante proxecto. Ademais, 

tamén sería unha boa vía de colaboración noutras moitas actividades que estamos a 

desevolver dentro do propio grupo.  

Así mesmo, o profesorado que participe en dito proxecto terá o recoñecemento como 

actividade equiparable de formación permanente, tal e como se recolle no artigo 32 da Orde 

do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o 

rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia (DOG do 22 de 

maio de 2013). 

Todas aquelas persoas interesadas poden dirixirse á seguinte dirección de correo electrónico 

ou ben chamar aos seguintes números de teléfono: 

susana@udc.es 

981 167000 EXT 4676 

 

 

      Antonio Valle Arias 

      Susana Rodríguez Martínez 

Investigadores Principais do Proxecto 
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