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Com els estudiants universitaris poden fer aprenentatge servei en 

l'entorn de la banca ètica 

Dades generals: 

Facultat d'Economia i Empresa. Universitat de Barcelona 

Barcelonès 

M. Cristina Poblet Farrés 

mcpoblet@ub.edu 

Dades de l’experiència: 

"Els estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, poden fer la 

recerca corresponent als seus treballs final de grau sobre propostes d'estudi plantejades per 

una entitat que promou les finances ètiques: FETS-Finançament ètic i solidari. Aquesta 

experiència permet als estudiants que la desenvolupen, conèixer de primera mà el que 

representa i suposa la banca i les finances ètiques com alternativa viable al sistema financer 

tradicional". 

Aquesta és una experiència iniciada al llarg del curs 2014-2015 a l'entorn dels estudiants de 

grau de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. A la darrera etapa 

acadèmica del grau s'ha de realitzar el treball de fi de grau (a partir d'ara TFG). Fins el curs 

2013-2014 existien dues grans opcions de realització d'aquests treballs; les línies de recerca 

que proposaven els professors dels departaments de la facultat i les que es planteja el propi 

estudiant. A partir d'aquest curs s'ha afegit una altra alternativa, la realització dels TFG a partir 

de les recerques o estudis que proposen entitats socials. Concretament, hem començat amb 

les propostes plantejades per FETS, que és una entitat que promou el finançament ètic i 

solidari. 

L'objectiu d'aquest projecte, i que hem anomenat TFG_PROJECTES SOCIALS, és triple: 

1. En primer lloc, conscienciar als estudiants universitaris de la importància de la banca i 

el finançament ètic dins de l'entramat d'institucions financeres, conèixer els seus 

principis, les seves pràctiques, el seu potencial, etc. tot realitzant els seus treballs de 

finalització de grau.  

2. Crear coneixement acadèmic a l'entorn d'aquest sector. En aquest sentit, per tant, 

s'està ajudant al sector a desenvolupar més estudis, a reflexionar sobre el que hi ha, el 

que s'està fent, el que es podria fer, realitzar comparatives amb la banca convencional, 

etc.  



[Escribir texto] 

 

3. Un cop realitzada la recerca, fer una tasca de difusió dels resultats de la mateixa. 

Aquesta difusió pot realitzar-se mitjançant fòrums diferents, com a la pròpia 

universitat, en el Fòrum social que es realitza anualment a la Facultat d'Economia i 

Empresa, o a les escoles. 

Redacció: M.Critina Poblet, juliol de 2015 

 

Aprenentatges que s'han donat:  

L'aprenentatge que obtenen els estudiants de grau que realitzen aquests TFG presenten 

diferents vessants: 

1. Els corresponents a la realització pròpia dels treballs de fi de grau. El TFG suposa la 

culminació dels estudis de grau. Amb aquest treball l'estudiant ha de demostrar els 

coneixements apresos durant la titulació, i si ha assolit les competències generals i 

específiques per al desenvolupament de la seva professió. Aquest tipus de TFG, al 

haver estat impulsat per una entitat que fomenta el finançament ètic suposarà per 

l'estudiant una immersió total en aquest sector, treballant informacions i estudis del 

mateix i contactant amb el seu personal i experts.  

2. En aquest sentit, i el que considerem realment important, és que l'estudiant hagi 

pogut desenvolupar un estudi sobre temes acadèmics que considerem importants per 

crear i desenvolupar consciència social de l'entorn. Estudiar sobre el finançament ètic, 

en comptes de la banca tradicional, permet saber sobre les vies de finançament 

alternatives a les tradicionals. Les reflexions que es pugui plantejar l'estudiant son 

bàsiques per desenvolupar el seu esperit crític. 

3. Els treballs associats a la difusió posterior del TFG, la qual cosa els suposa involucrar-se 

activament amb els resultats del que han estudiat, la qual cosa afegeix més compromís 

en la tasca de realització del TFG.  

Descripció del servei:  

Els destinataris d'aquest servei són les persones a les quals es destinaran els resultats dels 

estudis realitzats pels estudiants. Aquests poden distingir-se entre: 

a. Els qui pertanyen al mateix sector de la banca ètica doncs aquests TFG engreixaran el 

llistat d'estudis i coneixements que es pugui fer al voltant del finançament ètic, la seva 

diagnosi, el seu funcionament, la seva viabilitat, etc.  

b. El públic en general, al qual s'arribarà en funció de les difusions que es puguin realitzar, 

per exemple a les escoles, al Fòrum Social de la Facultat d'Economia i Empresa de la 

Universitat de Barcelona. 
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Àmbits de servei: Projectes de solidaritat i cooperació 

Nivells educatius: Universitat 

Edats dels participants: 18-25 anys 

Data d'inici del projecte: Octubre del 2014 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: FETS- Finançament ètic i solidari 

Dades de contacte: 

Adreça: Av. Diagonal 690-696 

Població: Barcelona 

Comarca: Barcelonès 

Telèfon: 934 037 273 

Correu electrònic: mcpoblet@ub.edu 

Web: http://fets.org/impulsant-les-finances-etiques-a-la-facultat-deconomia-i-empresa-de-la-

universitat-de-barcelona/ 

 

 


