LES FINANCES QUE TRANSFORMEN
Les finances ètiques, i especialment aquelles que s’emmarquen dins del paraigües de l’economia
social i solidària, es mostren com una alternativa real i propera ja que es poden trobar totes les
entitats financeres ètiques a la ciutat de Barcelona. D’acord a les dades del Baròmetre 2020, les
finances ètiques continuen creixent reflectint l’interès de la ciutadania en les alternatives
econòmiques. Tanmateix, encara són alternatives minoritàries al sistema econòmic espanyol i
català, reflectint alhora, la necessitat de continuar treballant en propostes que contribueixin a un
canvi social a favor de les economies transformadores.
El programa vol impulsar les finances ètiques i solidàries als centres de Secundària, especialment
en les matèries relacionades amb l’economia i les ciències socials. L’entitat realitzarà la formació,
assessorament i acompanyament del professorat per a posar en pràctica els projectes formatius a
l’aula.

A QUI VA ADREÇAT
Centres públics i concertats
ETAPA
3er i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles
formatius
DURADA
Un curs escolar

CONTEXT
L’educació econòmica predominant a les aules, es basa en els paradigmes neoliberals i exclou
altres perspectives econòmiques les alternatives econòmiques més transformadores. Per una
banda, els llibres de text habitualment utilitzats pel professorat d’economia de Secundària i
Batxillerat, estan impregnats d’una visió de l’economia molt poc plural i holística.
Per una altra banda, als centres educatius de Secundària de Barcelona, les finances ètiques i
l’economia social i solidària són pràcticament invisibles, així com la vinculació entre les accions de
consum a nivell local i els seus impactes a nivell global, que es troba a l'origen de la banca ètica i
d'altres moviments com el comerç just.

A la Jornada “Impulsar les Finances Ètiques a l’aula” de 2018, el propi professorat va manifestar
que té poc accés a recursos per incorporar nous continguts al Currículum Formal, tot i tenir interès.
Per això, van manifestar la necessitat de poder accedir a espais on trobar recursos dinàmics que
facilitin incorporar les finances ètiques de forma autònoma, així com conèixer metodologies
participatives i vivencials que d'una manera dinàmica s'apropin a la realitat dels i les joves.
FETS - Finances Ètiques i Solidàries durant els darrers anys, ha estat desenvolupant diverses
propostes educatives transformadores en finances ètiques, creant recursos educatius, projectes
d’aprenentatge i servei, tallers en finances ètiques i impulsant la Xarxa RedEFES - Xarxa
d’educació en finances ètiques i solidàries. En aquest sentit, el programa “Les finances que
transformen” respon a l’objectiu de promoure una educació econòmica crítica i plural impulsant les
finances ètiques a l’aula.
FETS - Finances Ètiques i Solidàries, en agrupació amb Oikocredit Catalunya, Associació Fiare
Catalunya i Fundació Finances Ètiques, coordinaran la proposta formativa en finances ètiques.
FETS coordinarà la presentació, disseny i desenvolupament del programa formatiu,
acompanyament a professorat i centres participants, co-coordinació de la jornada final de
presentació. Les entitats agrupades participaran en el disseny i desenvolupament del programa
formatiu (xerrades, facilitar visites a seus i/o a projectes finançats) i l’avaluació del procés.

OBJECTIUS




Promoure una educació econòmica transformadora a les aules dels centres educatius.
Posar a l’abast del professorat les eines per a ensenyar què són les finances ètiques i
solidàries des d’un enfocament teòric i pràctic.
Donar a conèixer les entitats financeres ètiques presents a la ciutat.

A QUI VA ADREÇAT
Centres educatius de tercer d’ESO a quart d’ESO, Batxillerat i Cicles formatius.

DURADA
Un curs escolar:




Formació al professorat, d’unes 15 hores, durant el primer trimestre.
Aplicació a l’aula amb l’acompanyament de FETS: 2n o 3r trimestre
Jornada de cloenda i avaluació del procés en el tercer trimestre.

DESCRIPCIÓ
Cada centre educatiu estableix un/s docent/s perquè realitzin la formació i implementin el projecte
en el centre.
Els recursos i experiències educatives en finances ètiques s’han dissenyat amb metodologies
participatives, adreçades al debat i la reflexió dels participants al voltant dels impactes de les
finances sobre les persones i el planeta, alhora que es posa al seu abast les alternatives existents a
la ciutat de Barcelona. Alhora, coneixeran de primera mà com funcionen les finances ètiques així
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com podran visitar els projectes finançats per acabar d’aterrar l’impacte de les finances ètiques al
seu entorn. Per últim, es convida al professorat a sumar-se a la Xarxa d’Educació en Finances
Ètiques - RedEFES, on podrà continuar coneixent les propostes educatives en finances ètiques així
com compartir la seva pròpia experiència.
Per últim, es comptarà amb els canals comunicatius de l’entitat per a visibilitzar i reconèixer la tasca
del professorat i el centre participant, a través de la difusió del programa i els seus resultats.
FETS es compromet a coordinar i realitzar les formacions amb els centres educatius participants,
així com a fer l’acompanyament i assessorament necessari al professorat. Les entitats de finances
ètiques de la ciutat es comprometen a participar en les formacions mitjançant sessions formatives o
inclús visites guiades a projectes finançats.

FORMACIÓ ASSOCIADA
Seminari de 15 hores, reconegudes pel Departament d’Educació.

QUÈ SE N’ESPERA
S’espera que amb aquest programa contribueixi a introduir l’educació econòmica transformadora en
finances ètiques a les aules, de forma autònoma per part del professorat.

CONTACTE
Martí Boneta
mboneta@xtec.cat
CRP especialitzat en Ciutadania i valors(CIVA)
Consorci d’Educació de Barcelona
Nina González, nina@fets.org
Sofia M. Fernández, educacio@fets.org
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