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Banca Ètica 

Dades generals: 

Institut Camps Blancs 

Baix Llobregat 

Víctor Blanco Pardo 

vblanco4@xtec.cat 

Dades de l’experiència: 

Des de la matèria d'emprenedoria de 3r d'ESO hem realitzat un projecte per conèixer i crear un 

banc ètic. A la classe eren 20 alumnes que es van dividir en 4 grups de 5 alumnes on cada grup 

va treballar, per un costat què és la banca ètica i per un altre costat van crear el logo, la marca, 

els tríptics, etc. d'un banc ètic.  

Un cop realitzat el treball cada grup va fer una presentació a classe del treball sobre banca 

ètica i el seu projecte de banc. Amb aquesta feina realitzada i amb l'objectiu d'entendre millor i 

aprofundir ens els continguts de les finances ètiques un responsable d'Oikocrèdit ens va fer 

una petit seminari.  

Amb els 4 projectes de banca ètica sobre la taula es va fer un procés de votació per escollir el 

millor projecte que finalment va ser pel grup ETICATBANC. Aquest projecte guanyador va ser el 

que es va tirar endavant elaborant una pancarta, tríptics, targetes de visita i fins i tot un caixer 

automàtic. A partir d'aquell moment el projecte ETICATBANC passava a ser el projecte de tota 

la classe. 

La presentació oficial del nostre banc ètic es va realitzar el dia de Sant Jordi a l'institut on vam 

fer una oficina bancaria amb tot el necessari. Per aquesta oficina van passar una gran part dels 

alumnes i professors del centre on els alumnes d'emprenedoria els explicaven què era la banca 

ètica, els seu funcionament i resolien tots els dubtes que poguessin tenir. 

Uns dies després, en concret el dia 4 de maig, vam traslladar la nostra oficina de banc ètica a 

Can Massellera, un dels centres culturals de Sant Boi, on es celebrava el fòrum social sobre la 

cultura de l'odi amb participació de tots els instituts del poble. Allí vam obrir la nostra oficina 

de banca ètica on els alumnes dels altres instituts i tota les persones que passaven pel centre 

cultural vam poder visitar la nostra oficina i rebre les explicacions dels nostres alumnes. Aquell 

dia també vam rebre la visita de l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Monet.  

A final del curs farem una darrera sortida a un dels casals de barri de Sant Boi per fer una nova 

presentació de la nostra oficina de banca ètica per posteriorment quedar instal·lada al hall del 

centre per poder ser visitada durant uns mesos més. 
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La valoració del projecte és molt positiva. Per un costat els alumnes d'emprenedoria han estat 

molt motivats per realitzar el projecte, han conegut i explicat que són les finances ètiques i 

com funciona un banc ètic. A més ens hem donat a conèixer i hem pogut explicar a moltíssima 

gent, principalment gent jove. Tot el projecte s'ha realitzat a l'aula d'informàtica, als espais del 

centre i a espais culturals de Sant Boi. 

Redacció: Víctor Blanco Pardo, juny de 2016 

Aprenentatges que s'han donat:  

Propis del contingut d'emprenedoria: 

1. Què és el sistema financer? 

2. Què fan els bancs amb els nostres diners? 

3. Què és la Banca Ètica? 

4. Explica tres exemples de banca ètica a Catalunya. 

5. És segura la banca ètica? 

6. Puc tenir un compte d'estalvi o operar amb targeta a la banca ètica? 

7. Existeixen caixers de banca ètica? 

8. Puc rebre un crèdit de la banca ètica? De quin tipus? 

9. On inverteix la banca ètica i per què? 

Altres més transversals com: 

- Treball en equip. 

- Habilitats socials. 

- Valors i compromís ciutadà. 

- Reflexió crítica 

Descripció del servei:  

Sensibilitzar i donar a conèixer la banca ètica a diversos col·lectius de Sant Boi. 

Àmbits de servei: Acompanyament a l'escolarització, Projectes de solidaritat i cooperació 

Matèries implicades: Emprenedoria 3r ESO 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 12-14 anys 

Data d'inici del projecte: gener 2016 

Data de finalització del projecte: juny 2016 

Entitats que participen a l'experiència: Institut Camps Blancs 

Vegeu el vídeo de l'experiència 
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Dades de contacte: 

Adreça: Av. Aragó, 40 

Població: Sant Boi de Llobregat 

Comarca: Baix Llobregat 

Telèfon: 936 407 312 

Correu electrònic: info@inscampsblancs.cat 

Web: http://www.inscampsblancs.cat 


