
«Les escoles no haurien d'existir» per Roger C. Schank (resum). 
 

Schank és un dels principals investigadors del món en Teoria de l'Aprenentatge i en la construcció d'entorns virtuals 

d'ensenyament. Durant 35 anys, va ser professor d'Universitats com Standford, Yale i Northwestern. Segons Schank, 

el sistema educatiu que tenim és inviable. La metodologia és entrar a classe i parlar. Els alumnes, com a molt, prenen 

apunts i els fan exàmens. Però poc després ho obliden tot. Només s’aprèn fent!.   
 

KINDSEIN: Per què, si és tan obvi que "aprendre fent" és la millor forma d'ensenyament, ningú ho fa? 
 

Roger Schank: És bastant difícil ensenyar mitjançant el "aprendre fent". Si 30 nens aprenen d'aquesta manera, tots 

tindran diferents necessitats i problemes. I tothom pot anar en diferents direccions, segons els interessos de cada 

un. El problema és l'aula. Quan hi ha aules i un sol mestre al capdavant, aprendre fent és gairebé impossible. Canviar 

això significa prescindir de les aules, així com de la idea d'un professor de peu davant de 30 nens, que sap què és 

veritat i t'ho va a explicar. Aquest canvi resulta inconcebible per a les escoles. Aprendre fent implica tenir un objectiu 

que aconseguir. Els nens han d'intentar fer alguna cosa. Què intenten a l'escola? Sobretot, aprovar exàmens i 

aconseguir bones notes. La qüestió és si aquesta és una habilitat que valgui la pena ensenyar. 
 

KINDSEIN: Qui té la culpa del sistema educatiu? ¿Els governs? 
 

Roger Schank: Per descomptat, tenen la culpa els governs. Els polítics mai s'han preocupat d'educar realment als 

nens, ni mai ho faran. Tots parlen d'educació perquè així aconsegueixen vots, però un electorat veritablement 

preparat faria preguntes difícils als polítics, i els complicaria la vida. Els votants ximples són més fàcils de tractar. 

Encara més, els adults ximples fan les feines servils, i els governs sempre estan preocupats per no tenir suficients 

treballadors servils, com els soldats, per complir les seves ordres. Els governs repressius ensenyen la veritat que 

volen que coneguin els ciutadans. Els governs controlats per grans empreses ensenyen als estudiants a convertir-se 

en empleats dòcils. No molts governs volen realment ensenyar als estudiants a pensar per si mateixos. 
 

KINDSEIN: I els professors? Tenen alguna cosa a veure? 
 

Roger Schank: Els professors no tenen la culpa. Han après a viure en un sistema ximple, però comencen amb grans 

ideals i aprenen a adaptar-se. Podran aprendre a ensenyar d'una nova manera quan hi hagi una nova manera. 
 

KINDSEIN: Qui decideix què hem d'estudiar i com? 
 

Roger Schank: És una pregunta molt interessant. La resposta, sorprenentment, és 'ningú'. Tot es va decidir fa molt 

temps i ningú no pot canviar-lo. I, el que és pitjor, hi ha grups de pressió que volen deixar-ho igual, i són molt forts. 

Editors de llibres de text, preparadors d'exàmens, professors i molts altres tenen interès en que tot segueixi igual.  

Només has d'intentar eliminar l'àlgebra o la trigonometria del pla d'estudis de qualsevol escola secundària del món. 

El clam seria estrepitós. Això és cert fins i tot tenint en compte que gairebé ningú recorda res d'aquests temes un 

cop acabat el col · legi. No ho recorden perquè és inútil i el 99,9% dels adults mai l'ha utilitzat. I no, no t'ensenya a 

pensar. Si volem ensenyar a la gent a pensar podríem investigar bones maneres de fer-ho. 
 

KINDSEIN: Tenim el mateix sistema educatiu des de fa centenars d'anys ... 
 

Roger Schank: Milers d'anys. Els crítics romans es queixaven que el col · legi era irrellevant i inútil. Plató assenyalava 

que la gent aprenia fent; argumentava contra el sistema existent a Grècia. Montaigne es queixava sobre el sistema 

francès, Locke sobre l'anglès, Einstein sobre l'alemany. Ningú escoltava. 
 

KINDSEIN: I per què hi ha tan pocs revolucionaris de l'educació? 
 

Roger Schank: No és un treball divertit. La major part de la gent no sap res sobre educació i defensa amb ardor el 

sistema actual. I encara que és fàcil aconseguir que la gent corrent estigui d'acord amb tu, mai és la que pot produir 

un canvi. 



KINDSEIN: John Taylor Gatto, John Holt, Jerry Mintz són revolucionaris de l'educació. Tenen alguna cosa en comú? 
 

Roger Schank: Normalment veuen el terrible que és el sistema. Però no són teòrics de l'aprenentatge, després no es 

pregunten per què les assignatures són com són. Accepten que els nens no aprenen matemàtiques ni literatura, 

sense preguntar per què s'ensenyen aquestes assignatures, per començar. A més, com normalment no tenen 

formació informàtica, no assimilen que la solució s'ha de basar en els ordinadors perquè el canvi sigui ampli. Internet 

pot canviar-ho tot en proporcionar una experiència d'alta qualitat a tot el món. Per descomptat, el que s'ha vist fins 

ara és el vi de sempre en una nova ampolla. 
 

KINDSEIN: Però per què fas el que fas? 
 

Roger Schank: Perquè és important fer-ho. Massa nens brillants i motivats es tornen adults infeliços perquè els 

terroritzaven les matemàtiques, o els professors, o altres nens, o tenien alguna cosa que els agradava fer i no era 

anar a escola. Em preocupen aquests nens. I vivim en democràcies on tothom pot votar. Quan tothom està sense 

preparar, votaran d'una manera simplista. Potser funcioni per als polítics, però no funciona per al món. 

«Massa nens brillants i motivats es tornen adults infeliços» 
 

KINDSEIN: Quins són els teus plans? Què creus que vas a aconseguir? 
 

Roger Schank: Vaig a construir un sistema educatiu del que els nens realment vulguin formar part cada dia. La gent 

serà més feliç. El món serà més segur perquè tots serem capaços d'entendre'ns millor. L'economia del món 

funcionarà millor perquè els empleats s'entendran realment com fer bé la feina. 
 

KINDSEIN: Estàs a favor de l'aprenentatge natural? Hauríem d'aprendre allò pel que estem interessats i no l’imposat? 
 

Roger Schank: Estic a favor que els nens aprenguin sobre el que els interessa sota el guiatge d'experts i professors 

que els indiquen direccions raonables. El pla d'estudis de talla única ha de desaparèixer. 

Els plans d'estudi que estan en línia solucionen aquest problema. Els nens poden avançar al seu propi pas. Això és 

molt difícil de fer en una aula tradicional. Si hi ha milers de nens a tot el món treballant en assumptes semblants, 

podem trobar companys quan estiguin llestos per fer-ho. 
 

KINDSEIN: És tan important que els alumnes estiguin agrupats sempre segons l'edat? 
 

Roger Schank: No De fet, és probablement una mala idea. «Deixem els nens ser com són i ensenyem en aquest 

context, fent-los millors en les seves inclinacions naturals» 
 

KINDSEIN: I què hi ha dels diferents tipus de "ments"? Recentment, ha hagut un nombre creixent de diagnòstics de 

nens amb síndrome d'Asperger, amb trastorn per dèficit d'atenció, etc. Són nens que comparteixen la mateixa classe 

però no les mateixes inquietuds o necessitats que els seus companys. Com creus que s'hauria d'abordar el tema? 
 

Roger Schank: Hem de deixar de pensar que si a un nen se li donen malament les matemàtiques això significa que té 

un problema d'aprenentatge, i començar a preguntar-nos què és el que fa bé i permetre millorar en això. Hem de 

deixar de drogar als nens amb Ritalin perquè no poden seure quiets i concentrar-se, i deixar de demanar-los que 

facin alguna cosa que és tan poc natural per a ells. Deixem als nens ser com són i ensenyem-en aquest context, fent-

los millors en les seves inclinacions naturals. 
 

KINDSEIN: Per què existeix l'assetjament escolar? És quelcom inherent a l'ésser humà? 
 

Roger Schank: L'escola ajuda a reforçar molts mals comportaments. No crec que les escoles tal com son ara no 

haurien d’existir. Els nens necessiten aprendre en contextos més fàcils, que no siguin tan traumàtics. 
 

KINDSEIN: Què pot fer algú que no estigui d'acord i vulgui fer alguna cosa? Escriure una queixa al director del cole? 
 

Roger Schank: El director de l’escola no pot fer res. No perdis el temps. Demana nous plans d'estudi en línia que 

tinguin el suport de la indústria i del govern. Demana que els diners s'inverteixi en construir nous programes d'estudi 

en àrees específiques.  



KINDSEIN: Per a què serveix l'escola tradicional? Què s'aprèn en ella? 
 

Roger Schank: Tota l’escola actual és una pèrdua de temps si penses que el seu paper és realment l'aprenentatge. 

L'educació més important passa a casa o a la feina. La majoria del que s'aprèn a l'escola s'oblida. El que sí aprenen 

els nens a l'escola és com tractar amb altres nens, amb l'autoritat, amb les normes, etc. Moltes vegades, un mal 

professor és el que és mesquí o descuidat en el seu tracte amb la gent. Aquests professors haurien de ser 

acomiadats, perquè el seu paper principal, al meu entendre, és donar suport als nens. 
 

KINDSEIN: Hi ha alguna escola al món on es pugui anar a "aprendre fent"? 
 

Roger Schank: Sí Aprendre fent s'utilitza com a mètode d'ensenyament en escoles de comerç, a la feina, en l'exèrcit i 

en qualsevol àrea en la qual esperem que la gent aconsegueixi alguna cosa. A l'escola, això no s'intenta realment. 

S'espera la memorització dels fets aleatoris que les autoritats consideren importants. Com que no cal fer res, per què 

ensenyar així? El tema clau és el canvi en el pla d'estudis, perquè l'examen principal sigui de rendiment, de 

competència. 
 

KINDSEIN: Actualment, es parla que hi ha molts professors desmotivats i molts que no són vocacionals. En moltes 

carreres universitàries, les úniques sortides laborals són l'ensenyament. No hi ha molt desnivell entre la quantitat 

d'alumnes i el nombre de professors amb ganes de fer un bon ensenyament? 
 

Roger Schank: Ensenyar és una feina terrible. No aconsegueix respecte i l'escola no permet als professors ser bo en 

el que fan de cap manera real. Necessitem convertir l'ensenyament en supervisió. La supervisió només es pot fer en 

un pla d'estudis en què els nens estan intentant aconseguir alguna cosa, i realment volen fer-ho. Els mentors poden 

ajudar-los a aconseguir-ho. La supervisió pot ser molt gratificant, però el sistema ha de canviar perquè això passi. 
 

KINDSEIN: Algun consell final per als pares? Pots donar-nos alguna bona notícia sobre el futur de l'educació. Hi ha 

alguna solució? Hi ha res que puguem fer? 

 

Roger Schank: Hi ha hagut escoles bones en moltes parts al llarg dels segles. El problema és el sistema, no les escoles 

en particular. Hi pot haver bons professors i bones experiències a l'escola, però són l'excepció i no la regla. La bona 

notícia és Internet. Podem crear bones experiències educatives i immediatament permetre a qualsevol nen del món 

participar en aquestes experiències. Un pla d'estudis ben construït un cop es pot utilitzar en totes les escoles i llars 

del món mentre hi hagi mentors en línia per ajudar. Podem fer-ho? Segur que sí. Convenç al teu govern que 

construeixi un pont menys o un míssil menys i tindrem els diners necessaris. El govern és el problema, i no perquè 

sigui dolent sinó perquè no té ni idea i és ostatge d'interessos molt poderosos que volen impedir el canvi. Els 

milionaris parlen d'ajudar però sempre es refereixen a ensenyar les antigues assignatures d'alguna forma nova que 

millori les puntuacions. L'objectiu no són les notes dels exàmens, sinó la felicitat. La felicitat prové d'una vida 

emocionant, que incorpora habilitats laborals, capacitat de raonament, capacitats personals, i no inclou fórmules 

matemàtiques ni obres literàries que consideren sagrades les diferents cultures. Hem d'ensenyar el que importa avui 

en dia. Deixem de convertir els nens en intel·lectuals i fem que siguin ciutadans de profit. 

 

KINDSEIN: Gràcies, Dr Schank, i molta sort. 


