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Club d'emprenedors Biada 2015: BiaBanca Ètica 

Dades generals: 

INS Miquel Biada 

Maresme 

Ana Úbeda 

aubeda@biada.net 

Dades de l’experiència: 

El club d'emprenedors de l'Institut Miquel Biada de Mataró parteix d'una iniciativa amb 

l'objectiu d'establir unes bases per a l'aprenentatge de les finances ètiques, contribuint alhora 

a la millora continua i la transformació social.  

Es tracta de la formació del "Club d'emprenedoria Biada" des del qual es decideix crear, per a 

aquest projecte de promoció de les finances ètiques, un banc anomenat Biabanca Ètica. 

L'objectiu és oferir un servei d'assessorament financer, des del punt de vista ètic, als alumnes 

del nostre centre que cursen una matèria transversal als cicles formatius (Empresa i iniciativa 

emprenedora) i que han portat a terme el seu pla d'empresa.  

Aquest assessorament ha estat ofert per part dels alumnes de tercer d'ESO i 2n curs de cicle 

mig de gestió administrativa. Per tant ha estat un treball transversal i coordinat d'alumnes de 

tercer d'ESO i de Cicles Mitjos, amb el suport i promoció d'una entitat de banca ètica, que ha 

estat Oikocrèdit de Catalunya. 

Les etapes del projecte han estat les següents:  

Febrer a març: Disseny del projecte per part dels assessors. 

El centre ens va cedir una aula, i els alumnes l'han convertit en una banca ètica, decorant-la i 

condicionant-la; preparant tríptics, murals i cercant informació sobre les finances ètiques. Ha 

estat un treball conjunt amb la participació de molts àmbits del centre: departaments, 

professors, entitats, coordinació pedagògica, etc. 

Abril: Xerrades de difusió sobre la banca ètica. 

Els alumnes han confeccionat i exposat una presentació en power point sobre què és la banca 

ètica i qui és Biabanca. Es realitza doncs una campanya de sensibilització i informació al centre, 

especialment als alumnes de cicles formatius participants. 

Maig: Obertura del servei d'assessorament. 

S'estableix un calendari per a les visites a Biabanca dels emprenedors que rebran 

l'assessorament financer per als seus plans d'empresa. 
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Juny: Avaluació del projecte. 

A partir d'uns tests d'autoavaluació previs i posteriors al projecte, s'ha analitzat els punts forts i 

els punts de millora del projecte. 

Els alumnes han mostrat un elevat grau de motivació i participació durant tot el procés. 

Cada grup d'alumnes ha tingut la seva valoració del treball fet corresponent, en funció de la 

matèria on s'encabia el projecte per a cadascú (Emprenedoria: Tercer d'ESO; Tresoreria: 2n 

Cicle mig administratiu; Empresa i iniciàtica emprenedora: 2n curs cicle mig nàutica i 2n curs 

cicle mig automoció).  

L'assessorament parteix de la promoció d'uns criteris ètics establerts per Biabanca, que són els 

requisits que han de complir els plans d'empresa. Els principals criteris són, per exemple: 

- Respecte al medi ambient (gestió dels residus, ús d'energies alternatives). 

- Respecte a l'entorn laboral i social (condicions laborals, col·laboració amb grups 

desfavorits i desenvolupament local del territori). 

A més d'informar-se dels productes financers existents, els alumnes compten amb la 

possibilitat de rebre unes recomanacions ètiques per tal de desenvolupar i millorar els seus 

projectes empresarials. 

Després de l'estudi de la viabilitat global de cada projecte empresarial, es decideix atorgar a 

cadascú quin import i tipus de finançament més adequat es pot oferir (microcrèdit, "préstec 

emprenedor", etc.). 

Durant aquest procés, els alumnes s'han convertit en banquers ètics, assessors financers, 

comunicadors, i protagonistes del seu propi aprenentatge, valorant el treball en equip i la 

col·laboració mútua. 

L'objectiu global és donar a conèixer, dins l'àmbit de l'educació financera, una via alternativa 

de finançament i d'inversió basada en uns criteris ètics per als seus projectes, gràcies als quals 

contribueixin a aconseguir un desenvolupament sostenible i una millora dins la societat en la 

que viuen. 

Redacció: Ana Ubeda i Maite Villaverde, juliol de 2015 

 

Aprenentatges que s'han donat:  

- El sistema financer. 

- Origen, principis i funcionament de les Finances Ètiques. 

- Criteris d'inversió. 

- El pla d'empresa i la viabilitat econòmico-financera. 
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- Adquirir coneixements i interrelacions sobre el món de l'emprenedoria, el sistema 

financer i el projecte d'empresa. 

- Posar en contacte els alumnes de diferents nivells i estudis del centre, a través del 

treball cooperatiu i del coaprenentatge. 

- Conèixer els criteris, valors i funcionament de la banca ètica.  

- Sensibilitzar i comunicar sobre l'ús dels diners de forma coherent amb principis ètics. 

- Classificar els productes i serveis financers, analitzant les característiques i formes de 

contractació.  

Descripció del servei:  

Oferir un servei d'assessorament financer aquells alumnes i/o grups de treball que estiguin 

portant a terme el seu pla d'empresa dins la matèria transversal Empresa i iniciativa 

emprenedora.  

Àmbits de servei: Projectes de solidaritat i cooperació 

Matèries implicades: Optativa de tercer d'ESO (Emprenedoria) /2n Cicle Mig de gestió 

administrativa (Mòdul tresoreria)/ matèria d'Empresa i iniciativa emprenedora de cicles mitjos 

Nivells educatius: Educació obligatòria, Cicles formatius 

Edats dels participants: 18-25 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: febrer de 2015 

Data de finalització del projecte: juny de 2015 

Entitats que participen a l'experiència: Oikocrèdit de Catalunya 

Vegeu una notícia al web del centre 

Vegeu una notícia del projecte a Xip/tv (vídeo) 

Vegeu un article del projecte al "Diari de l'Educació" 

Dades de contacte: 

Adreça: Av. Puig i Cadafalch, 89-99 

Població: Mataró 

Comarca: Maresme 

Telèfon: 93 798 14 89 

Correu electrònic: aubeda@biada.net 

 

 


