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CURRÍCULUM I CONTINGUTS  

 
 

El currículum com a camp de batalla: el cas de 
l’educació financera 

Marina Pérez, professora de secundària i membre de la 
Plataforma per una Economia Crítica i Plural 

 
 
Sóc la Marina Pérez, membre de la Plataforma per una Economia Crítica i Plural (PLEEC), 
plataforma creada el 2016 per fer un front comú al programa d'Educació Financera a les 
escoles de Catalunya (EFEC) i per construir un espai de reflexió i anàlisi al voltant de 
l'educació en economia crítica.  

Per començar, felicitar l'organització d'aquest debat i la importància de generar contra-
discurs a les ponències oficials de l'Ara és demà, que com molt  bé diu el manifest d'aquest 
contra-debat, deixa fora de discussió moltíssims temes que estan a la base de quin model 
educatiu volem per Catalunya. 

1. El tractament del currículum als centres educatius 
I un d'aquests temes que queden en l'oblit i que no apareixen en les ponències plantejades 
pel Departament d'Ensenyament és de quina manera es regularà a nivell legislatiu el 
tractament del Currículum als centres educatius. I quan dic de quina manera es regularà em 
refereixo a l'establiment dels límits en quant a QUI, QUÊ i COM s'impartiran els continguts 
curriculars; si es deixarà que les empreses privades puguin posar publicitat als centres, si es 
deixarà que les empreses entrin a les classes a vendre els seus productes o a fer-ne 
propaganda; si es deixarà que qualsevol persona sense cap formació pedagògica pugui 
donar classe als centres públics. Perquè tot això que plantejo, ara, ja està passant a 
Catalunya i és molt greu.  

Com tots/es sabem, el currículum (el conjunt d'objectius, continguts i metodologies) sempre 
s'ha utilitzat per a la transmissió del pensament dominant i l'intent de mantenir un ordre i un 
funcionament social determinat.  

La capacitat transformadora de l'educació, a través del coneixement i pensament crític i la 
generació d'alternatives és tant potent, que les administracions se'n preocupen molt  bé de 
com gestionar i controlar el seu contingut.  

2. La irrupció en el currículum d’organismes i entitats financeres i empresarials 
En l'actualitat, als països capitalistes, aquest camp de batalla que suposa el domini dels 
continguts curriculars i de qui i com s'imparteixen, està en un moment àlgid ja que els 
interessos d'aquells qui tenen el control econòmic i financer van en la direcció de “conquerir” 
els centres educatius per tenir al seu servei els sistemes educatius.  

Moltíssims són els exemples que ens expliquen com en els darrers 20 anys els organismes i 
entitats de la banca i el món empresarial han anat treballant en aquesta direcció:  
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1998- París- Trobada mundial de la Aliança Global per la Educació Transnacional, 
patrocinada sobretot per IBM i Coca-cola, el president declara: Des del punt de vista de 
l'empresari, l'ensenyament constitueix un dels mercats més grans i en major creixement; 
davant nostre tenim un extens mercat per conquerir. Per al conjunt dels membres de la 
OCDE, l'ensenyament representa un fabulós tresor de 875.000 milions d'euros a l'any, és a 
dir, tant com el mercat mundial de l'automòbil. 

Lamentablement, una de les institucions a les que sovint s'agafen com a referència de les 
directrius que a Espanya hem de prendre com a integrants de la Unió Europea és la OCDE. 
Aquesta, ja els anys 90 deia que les escoles s'haurien de convertir en “institucions més 
obertes al servei d'interessos molt diversos i d'àmplia clientela”. 

Per tant, l'onada ofensiva fa temps que es va posar en marxa i per aconseguir aquests 
objectius tenen dues maneres de fer-ho: per la via de la privatització directa del servei (com 
a Anglaterra o USA, el model que s'està prenent també a Espanya i Catalunya) i per la via 
de comercialitzar l'ensenyament.  

Hi ha sis vies per comercialitzar l'ensenyament (segons Alex Molnar, Wisconsin Univ): 

1. Esponsoritzar programes o activitats escolars (empreses privades que patrocinen 
campionats o festes o events de les escoles) 

2. Acords amb empreses per a la provisió de determinats productes als centres 
educatius (les màquines de refrescos, les marques de productes que es venen al 
bar) 

3. programes de “motivació”: accions comercials per fomentar el consum d'una 
determinada marca amb el pretext d'”ajudar” a l'escola. Coca-cola regala ordinadors; 
Pizza-hut menús gratis per famílies desafavorides... 

4. apropiació de l'espai: es lloguen espais publicitaris a les parets de les escoles, 
revistes de l'alumnat o llibres de text 

5. Màrqueting electrònic: a les pantalles o ordinadors del centre, a canvi de material 
informàtic, posar l'entena o l'internet.  

6. Esponsoritzar material educatiu: Nestlé explica el que és un esmorzar sa; Colgate els 
ensenya a raspallar bé les dents. A Catalunya, els bancs ens expliquen el que és una 
targeta de crèdit.  

3. Què és el programa d'Educació financera a les escoles de Catalunya (EFEC) i com 
funciona  
El pla estatal d’educació financera 
EFEC és la perfecta representació de l'aplicació de polítiques econòmiques neoliberals 
portades a la pràctica amb precisió i amb un seguit de plans estratègics a diferents nivells. 
L'any 2008 es publica el Plan Nacional de Educación Fianciera, en el que el BE i la CNMV 
signen un conveni per assumir la posada en marxa del pla, seguint l'estratègia del govern 
d'Espanya en l'àmbit de l'educació financera. Com? Seguint les indicacions i principis de la 
CE i de l'OCDE. 

• QUIN ÉS L'OBJECTIU? Contribuir a la millora de cultura financera de la població, 
perquè pugui prendre DECISIONS financeres informades i apropiades. 

• I amb això què es vol aconseguir? FOMENTAR tant l'estabilitat i la confiança en el 
sistema financer com, el creixement econòmic. 

Aquest conveni es renova i tenim el Plan de Educació Fiananciera 2012-2017. Segons 
aquest document, ha de millorar la cultura financera de la població tenint en compte que “els 
joves d’avui són els consumidors de productes financers de demà” o que, en clara referència 
a les pensions, “les reformes que s’estan duent a terme a Espanya sobre el sistema públic 
van en la línia de traslladar una major responsabilitat als ciutadans”. També diu el Pla que 
cal promoure el “foment d’una cultura de previsió mitjançant assegurances i plans de 
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pensions”. I, en un atac de sinceritat, el document arriba a admetre que el projecte, 
certament, suposa un benefici per a la sostenibilitat del sistema financer. 

El desplegament del pla estatal d’educació financera a Catalunya 
Què passa a Catalunya? Atès que les competències educatives les té la Generalitat de 
Catalunya, el pla d'educació financera a Catalunya l'implementarà la Generalitat. L'any 2009, 
encarrega un estudi a l'Institut d'Estudis Financers (IEF) perquè creï un projecte d'educació 
financera a les escoles catalanes.  

Com ho porten a la pràctica? L'any 2012 els departaments d'Ensenyament i Economia de la 
Generalitat de Catalunya, l’IEF i les entitats financeres BBVA, Unnim, “la Caixa” i Banc 
Sabadell, crearen un partenariat públic-privat, l’EFEC, per executar el pla d'Educació 
Financera a les Escoles de Catalunya. 

• El model català té dues vessants: l'organitzativa-institucional (qui ho organitza i 
com), i l'educativa (qui crea els materials i com arriba a les aules). D'aquesta 
manera, l'IEF crea els materials i s'encarrega de coordinar tot el programa. Els 
bancs i la Generalitat posen els seus recursos a disponibilitat d'EFEC: voluntariat, 
instituts i, sobretot, el seu suport i la seva publicitat. 

• Com funciona: voluntaris en actiu o jubilats dels bancs i caixes reben un dia de 
formació i un “kit” de material (pdf, video, graella de valoració). Està dirigit a alumnes 
de 4rt d'ESO (15-16 anys); agafen 6 hores de tutoria o d'alguna altra assignatura. 

• Ja van per la cinquena edició; a la darrera es va arribar a gairebé el 30% dels centres 
catalans. Un total de 626 voluntaris han impartit 3.455 tallers a 301 escoles i instituts. 
En aquesta ocasió s’ha arribat a 18.594 alumnes. 

4. Què és la Plataforma per una Economia Crítica i Plural (PLEEC) i perquè és 
important denunciar i aturar l'EFEC 
La Plataforma per una Economia Crítica i Plural (PLEEC) arreplega un conjunt d'entitats, 
plataformes de consum cooperatiu, banca ètica, observatori de drets socials, la PAH, 
sindicats d'ensenyament i d'estudiants que denuncien i volen aturar aquest programa a les 
escoles de Catalunya.  

La PLEEC, al seu manifest (a la web http://www.educaciocritica.cat), exposa les idees 
principals: 

• Lluny de la propaganda i la retòrica amb què s’ofereixen aquests tallers, les persones 
que els imparteixen presenten el consum i l’endeutament com a pauta de 
comportament desitjable i el sistema capitalista com l’únic model econòmic 
possible, deixant de banda la pluralitat i el pensament crític imprescindible en tot 
procés educatiu i de desenvolupament personal. 

• El fet que el Departament d’Ensenyament promogui la presència d’aquestes 
entitats financeres a les aules (algunes d’elles rescatades amb diners públics), 
legitima el seu relat sobre les causes de la crisi, alliberant-les de tota responsabilitat 
i culpabilitzant les famílies de sobre-endeutament irresponsable.    

• Les entitats, plataformes, associacions i sindicats signants del manifest del PLEEC 
considerem que l’educació sostinguda amb fons públics no es pot alinear amb 
el discurs de les entitats financeres que han estat un dels elements responsables 
de la crisi.  Per aquest motiu, fem una crida als centres educatius de Catalunya a que 
no sol·licitin aquesta formació de mans de la banca.  

• Reclamem també al Departament d’Ensenyament que finalitzi el conveni signat 
amb l’Institut d’Estudis Financers i aposti per un altre tipus d’educació financera i 
d’aprenentatges més socials. Creiem que les perspectives de l’economia crítica, la 
solidària, la feminista i l’ecològica haurien de ser integrades en el currículum oficial i 
ser impartides pel professorat del Departament d’Ensenyament.   

 

http://www.educaciocritica.cat/
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Això fa referència a 

• el QUÈ: els continguts han de ser sempre plurals i fomentar el pensament crític;  
• el COM: els continguts han d'estar consensuats en el sí d'un sistema integral i 

interdisciplinar i formar part d'un cos teòric globlal, i en aquest cas es treballa un 
aspecte, el de les finances, de forma esbiaixada i descontextualitzada 

• el QUI: evidentment qui ha d'impartir continguts relacionats amb economia i finances 
ha de ser el professorat de l'especialitat 

5. Conclusions: quatre dades a mode de recordatori i sis preguntes per al debat 
1. La banca a Espanya durant 2012 va haver de ser rescatada amb diner públic per 

valor de 100.000 milions d'euros, després de la “nacionalització” de 5 caixes 
d'estalvis per valor de 4.750 milions d'euros. 

2. Segons DELÂS, BBVA és el banc espanyol que més diners inverteix en armament, 
sobre els 2.700 milions d'euros, seguit del Santander (1518 milions d'euros), Bankia i 
el Banc de Sabadell (50 milions). 

3. Segons l'observatori DESC, en l'informe sobre Emergència habitacional a Catalunya 
(2015), la majoria dels bancs i caixes que patrocinen l'EFEC van realitzar un total de 
115.000 execucions hipotecàries sobre unes 365.000 persones afectades per 
execucions i 54.520 desnonaments, de les quals un 55% tenien menors en edat 
escolar. 

4. Segons la revista Cafèambllet (nº 1), també la majoria d'aquests bancs i caixes que 
formen part de l'IEF són accionistes majoritaris de la premsa. 

Preguntem:  

1. El nostre alumnat és la seva clientela? 
2. L'EFEC és una eina de màrqueting per netejar la imatge de les institucions 

financeres comercials? 
3. El voluntariat a l'EFEC facilita la consecució dels objectius de la RSC 

(Responsabilitat Social Corporativa) dels bancs? 
4. L'EFEC té com a objectiu reduir les incidències en la utilització de serveis financers i 

incentivar l'estalvi. No són interessos comercials que afavoreixen les empreses que 
participen en el programa? 

5. L'EFEC considera que amb una sessió de formació, els voluntaris tenen les habilitats  
necessàries per impartir coneixements a l'alumnat d'ESO. Segur? 

6. Volem un model educatiu que obri les portes a que qualsevol empresa privada pugui 
definir continguts curriculars i impartir classes en funció dels seus interessos en els 
centres pagats amb diners públics? 

 


