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Tallers d’informació financera bàsica per a més de 7.000 alumnes
catalans de 4t d’ESO
Es farà gràcies a un programa de caràcter públic i privat d’Educació Financera a les Escoles
Catalanes (EFEC)
Es farà gràcies a un programa de caràcter públic i privat d’Educació Financera a les Escoles Catalanes (EFEC)

Uns 250 professionals o antics professionals del sector financer, formats per l’Institut d’Educació Financera,
impartiran al voltant de 1.300 tallers sobre finances bàsiques a gairebé 7.000 alumnes catalans de
centres escolars de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Es tracta d’una iniciativa que vol apropar aquest
sector als més joves, fent que els estudiants prenguin consciència de l’ús dels diners i puguin comprendre
l’operativa financera més bàsica.
El projecte ha estat possible gràcies als departaments d’Ensenyament i Economia de la Generalitat de
Catalunya, l’Institut d’Estudis Financers i les entitats financeres BBVA, Unnim, La Caixa i Banc Sabadell. Els
agents implicats van signar aquest mes de març un conveni de col·laboració per engegar el programa
d’Educació Financera a les Escoles Catalanes (EFEC), que començarà en el curs actual.
Els tallers s’impartiran a alumnes de 4t d’ESO en 104 escoles de Catalunya, apropant-los eines perquè puguin
prendre decisions econòmiques en un futur sense patir les conseqüències de la ignorància o el desconeixement.
Cada formació constarà de 5 sessions teòriques i pràctiques en relació a 5 temàtiques concretes:

Gestió dels pressupostos personals
Introducció a la planificació financera personal i a l’estalvi a llarg termini
Productes de crèdit i com evitar el sobreendeutament
Característiques i com seleccionar productes financers d’estalvi i inversió
Consum intel·ligent, apartats d’una nòmina, pagaments on line i referències als tipus de canvis
Cal destacar que el projecte EFEC segueix les recomanacions de la Comissió Europea i es tracta de la primera
actuació d’aquest tipus que es porta a terme a l’Estat Espanyol. Ha estat possible gràcies als bons resultats
aconseguits durant la prova pilot que es realitzà al curs 2011-12 en 32 centres escolars.
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