Comunicat de l’associació Ensenyants d’Economia i Empresa, que agrupa al
professorat de matèries de contingut econòmic a l’educació secundària a
Catalunya, en resposta a l’anunci del Departament d’Ensenyament sobre la
intenció de crear un programa d’educació financera pels alumnes de secundària.
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=189848&idioma=0

Els membres de l’eee reaccionem amb total sorpresa i desconcert davant d’aquest anunci del
Departament d’Ensenyament, que té com a objectiu oferir una formació financera a l’alumnat
d’educació secundària.
Des de l’associació d’Ensenyants d’Economia i Empresa hem reivindicat des de fa més de deu
anys la necessitat d’una formació econòmica i financera per a tot l’alumnat. Ho hem
manifestat en el Projecte de desenvolupament de l’àrea d’Economia a educació secundària,
que hem presentat a les administracions públiques i que es pot consultar a la nostra web
http://www.aeee.cat/dictamenecocat.pdf
Per aquest motiu, manifestem el nostre desacord amb el programa que s’ha presentat des del
Departament d’Ensenyament.
En primer lloc, perquè només s’aplicarà en una part dels centres que ho sol·licitin de forma
voluntària, i sense que el professor d’economia hagi d’intervenir en aquesta demanda. Creiem
que aquesta formació hauria de fer-se extensiva a tot l’alumnat, i no només a una part.
En segon lloc, a pràcticament tots els centres de Catalunya existeixen professorat d’Economia
o FOL, seleccionat per la pròpia administració, i amb capacitació per impartir aquestes
matèries i transmetre aquest coneixement. Per tant, no tenir-lo en compte en el disseny ni en
l’aplicació d’aquests programes és un clar malbaratament d’uns recursos humans de
l’administració. Cal dir, a més a més, que el professorat d’Economia no pot tenir accés als
materials que s’impartiran en aquestes sessions, per la qual cosa això pot portar a una
duplicitat o solapament de continguts impartits en diferents etapes.
Finalment, mostrem el nostre desacord en la selecció de les entitats que formen part d’aquest
programa. Les quatre entitats que el gestionen (BBVA, la Caixa, Banc de Sabadell i Unnim)
estan denunciades en aquest moment davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors i en
els jutjats penals, per la venda de productes financers enganyosos o per clàusules abusives en
els seus contractes. També creiem que s’han deixat de banda importants alternatives, la més
destacable de les quals seria la Banca ètica.
Per tot plegat, des de l’eee manifestem i reclamem:
-

Que l’educació financera hauria de formar part de l’ensenyament curricular per a tots
els estudiants d’educació secundària.

-

Que els professionals que ja formen part del sistema educatiu, escollits pel propi
Departament d’Ensenyament, haurien de ser part activa en el procés d’educació
financera, i no simples espectadors.

-

Que en cas de comptar amb la participació d’entitats financeres externes, haurien
d’incloure-se’n de representatives de diferents valors i formes d’actuar, com és el cas
de la Banca Ètica, i no únicament entitats que actualment es trobin immerses en
denúncies per comportaments enganyosos i abusius.

Barcelona, 23 d’abril de 2013.

