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Promogut per la Generalitat de Catalunya i diferents entitats financeres 
 

Comença la IIIª edició d’EFEC, fent arribar educació 
financera a centres escolars de totes les comarques  

 

Els tallers educatius d'aquest curs escolar arribaran a 19.000 alumnes                           
de 4art d'ESO de 300 centres escolars de totes les comarques catalanes         

 
 

 La demarcació de Barcelona, amb 189 centres educatius, és on s’iniciaran els tallers.  

 Aquest any s’impartiran 3.600 tallers a càrrec de 600 voluntaris per a 19.000 alumnes de 4t 
d’ESO. 

 Els tallers a 14 escoles d’adults, la novetat d’en guany. 

 Es consolida el partenariat públic-privat, coordinat per l’IEF (Institut d’Estudis Financers) 
amb els departament d’Economia i Ensenyament, La Caixa, el Banc Sabadell, BBVA, Banco 
Santander, Caixa d’Enginyers i l’ICF (Institut Català de Finances).  

 
Barcelona, 17 novembre de 2014.- Aquesta setmana s'imparteixen els primers tallers de la tercera edició del 
programa Educación Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC), una iniciativa capdavantera a l'estat 
espanyol promoguda pel partenariat públic-privat format pels departaments d'Ensenyament i Economia de la 
Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Financers (IEF) i diverses entitats financeres. Després de l'èxit de 
participació de les dues anteriors edicions, en aquesta edició s'ha ampliat l'abast del programa, amb més 
número de centres, alumnes i voluntaris participants. 
 
Durant aquest temps, una xarxa de voluntaris formada per uns 600 professionals en actiu o jubilats del sector 
financer impartiran 3.600 tallers sobre diferents aspectes relacionats amb les finances bàsiques. Els 
destinataris d'aquests tallers són 19.000 alumnes de 4art d'ESO de 300 centres escolars (públics, concertats i 
privats) de Catalunya, xifra que representa el 30% de l'alumnat d'aquest nivell.  
 
En aquesta edició tornen a participar com a patrocinadors i aportant voluntaris "la Caixa", Banc Sabadell, 
BBVA, Banco Santander i Caixa d'Enginyers, incorporant-se per primera vegada l'Institut Català de Finances 
(ICF). L'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (AICEC-ADICAE) i l'Associació 
Espanyola d'Assessors i Planificadors Financers-Patrimonials d'Espanya (EFPA Espanya) també aportaran 
voluntariat.  
 
 

Barcelona, amb 189 centres escolars, serà la primera província en iniciar l'activitat gràcies a la tasca de més 
de 300 voluntaris. A continuació li seguiran les províncies de Girona (amb 38 centres escolars i 120 
voluntaris), Tarragona (39 centres i 85 voluntaris) i Lleida (34 centres i 70 voluntaris). Aquesta programació 
permetrà que, per primera vegada, es cobreixin totes les comarques de Catalunya. 
 
Tallers per a  adults, la principal novetat d'aquesta 3ª edició 
La principal novetat d'aquesta 3ª edició seran els tallers que s'impartiran a 14 escoles d'adults de Catalunya, 
on ' impartiran uns tallers específics per respondre a les necessitats d'aquest col·lectiu. 
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Un programa que segueix les directrius europees  
L'objectiu del programa EFEC, seguint les recomanacions i directrius marcades per la Comissió Europea, és 
ajudar als estudiants catalans a prendre consciència de l'ús dels diners i comprendre l'operativa financera 
bàsica. 
 
A diferència d'altres programes similars que s'han desenvolupat al nostre pais, el programa EFEC són els 
professionals financers qui, de forma voluntària i després de rebre formació específica a càrrec de l'equip 
docent de l'IEF, són els encarregats de transmetre els coneixements financers entre els joves. 
 
Els tallers, amb un plantejament teòric i pràctic, es basen en material pedagògic dissenyat per l'IEF i es 
divideixen en cinc temàtiques: "Administrant els teus diners" (gestió dels pressupostos personals), "Finances 
per a la vida" (introducció a la planificació financera personal i a l'estalvi a llarg termini), "Endeutar-se amb 
seny" (productes de crèdit i consells per evitar el sobre endeutament), "Inversió intel·ligent" (característiques 
i consells per seleccionar productes financers d'estalvi i inversió) i "Els dubtes quotidians d'en Jaume" 
(situacions financeres quotidianes: consum intel·ligent, apartats d'una nòmina, pagaments on line i 
referències als tipus de canvi).  
 
Aquest any, a més, s'han incorporat al temari dels tallers les recomanacions en aquesta matèria de l'informe 
internacional PISA (Programme for International Student Assessment) impulsat per la OCDE (Organització i 
Cooperació pel Desenvolupament Econòmic). Una vegada publicats aquest any els resultats de la prova 
realitzada al 2012 http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-finlit-spain-esp.pdf, es constaten 
les deficiències financeres bàsiques dintre del seu context: El rendiment d’Espanya en competència 
financera queda per sota de la mitja dels 13 països de la OCDE que van participar a l’estudi. Un de cada sis 
alumnes espanyols (16.5% comparat amb 15.3% de mitja OCDE) no arriba al nivell bàsic de rendiment en 
competència financera –el que indica que, com a molt, són capaços de reconèixer la diferència entre el que 
es necessita i el que es vol, de prendre decisions senzilles sobre la despesa quotidiana, i de reconèixer per a 
què serveixen els documents financers corrents, com ara, una factura. Només el 3.8% dels alumnes, es 
troben al nivell d’excel·lència (comparat amb una mitja del 9.7% a la OCDE).  
 
 

IEF, més de 24 anys de formació i divulgació financera 
L'Institut d'Estudis Financers (IEF) és una entitat de referència en formació i divulgació bancària i financera, 
creada per las entitats financeres espanyoles més rellevants per tal d'afavorir la competitivitat, l'eficiència i la 
internacionalització del sector així com la promoció de noves iniciatives. 
 
En els seus 24 anys de trajectòria, l'IEF ha desenvolupat activitats formatives en les que han participat més de 
95.000 professionals de diferents àmbits del sector i ha participat en projectes europeus com Leonardo, 
Phare i Tacis. A més, és única entitat espanyola membre de ple dret de l'European Bank Training Network 
(EBTN), la federació europea més important d'entitats de formació bancària, que integra els 40 instituts de 
formació financera de més prestigi de 32 països europeus. 
 
L'EF te experiència prèvia dins l'àmbit d'educació i alfabetització financera d'estudiants de secundària i 
batxillerat, avalada per la seva participació en d'altres iniciatives similars promogudes per la UE i els governs 
espanyol i català. 
 

Més informació: 

Sílvia Carulla - Toni Rabal  | ief@siglacomunicacion.com  

Gabinet de Premsa | 0034 93 412 00 32  
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