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30.12.2016 | 04:15

És útil repetir curs? Els docents porten no menys de quatre segles fent repetir curs. El Tesoro de la
Lengua Castellana o Española, de Sebastián Covarrubias, de 1611 ja parlava de la repetició escolar
(«lectionem repetere»). I la Reial Acadèmia Espanyola incorporà aquesta accepció en el volum V del seu
Diccionari d´Autoritats de 1737.
Segons les últimes dades oferides pel Ministeri d´Educació (curs 2013/14), al País Valencià hi ha un 4,6
% de repetidors en 2n de Primària, un 4,3 % en 4t i un 5,4 % en 6é; percentatges que s´incrementen
sensiblement en els quatre cursos de l´ESO, on tenim respectivament un 13,9 %, 11,4 %, 12,9 % i 10,5 %
d´alumnat repetidor. Estem parlant, per tant, d´una situació que afecta uns 38.000 xiquets i xiquetes.
Amb la llei en la mà, la repetició no hauria de ser una penalització, sinó una actuació adreçada a la
millora de l´aprenentatge, que hauria d´anar associaciada a plans, programes o adaptacions
especíﬁques. La Logse (1990) evitava la paraula «repetició» i establia que un alumne «podrá
permanecer un curso más en el mismo ciclo [...] en función de las necesidades educativas de los
alumnos». La Lomqe (2013) parla 15 vegades de repetició i la relaciona amb un «plan especíﬁco de
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refuerzo o recuperación» (Primària, art. 20) o amb un «programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento» (Secundària, art. 27) o l´establiment de condicions curriculars que «se adapten a las
necesidades del alumno o alumna y estén orientades a la superación de las diﬁcultades detectadas»
(art. 28).
La lletra menuda de les proves PISA en la seua última edició mostra que plans, programes o
adaptacions previstos per la legislació són, si eventualment es realitzen, inútils. Donarem les dades dels
resultats de matemàtiques, que són semblants als de llengua o ciències.
L´estudiantat valencià que fa la prova PISA amb 15 anys i no ha repetit curs en Primària obté una
puntuació de 503; el que ha repetit curs té una puntuació de 400. L´estudiantat valencià que no ha
repetit en Secundària obté una puntuació de 511, mentre el que ha repetit una vegada obté 435 i el que
ha repetit dues vegades 434. A tall de comparació, Finlàndia ha obtés una puntuació global de 511
punts en matemàtiques.
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Per tant, la repetició no sembla contribuir a un millora de l´aprenentatge, com proclama el text de la llei,
i aquesta situació és més greu encara quan es dóna en Primària. Ara tenim dades per comprovar-ho.
Cal, doncs, prendre mesures i canviar una pràctica tan secular com inútil.
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