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Taller: "Inversió intel·ligent" 
 

 
Justificació d'aquest taller: 
 

Fins i tot des d'abans de començar la vida laboral molts adolescents tenen 
capacitat d'estalvi (pagues, regals, treballs eventuals, etc.), El qual s'incrementa 
quan comencen a treballar (més encara si segueixen vivint amb els seus 
pares). Per això és molt important que des de joves vegin la diferència entre 
estalviar i invertir i les diferents alternatives que hi ha al mercat. El taller 
"Inversió  intel·ligent" té com a objectiu introduir a l'alumne en el món dels 
actius d'inversió perquè pugui prendre millors decisions en el futur. 
 
Objectius d'aprenentatge: 
 

• Comprendre la diferència entre estalvi i inversió. 
• Adquirir nocions dels diferents productes d'inversió: dipòsits, bons, 

accions i fons d'inversió. 
• Entendre en la pràctica el concepte d'interès compost i com funciona la 

reinversió de beneficis. 
• Adquirir nocions bàsiques del binomi rendibilitat / risc. 
• Comprendre els avantatges de la diversificació. 
• Reconèixer que les inversions generen rendibilitat al estar vinculades 

directament o indirectament a un projecte empresarial. 
• Conèixer les característiques de les Finances Socialment Responsables. 

Públic objectiu: 
Alumnes que cursin 4t d’ESO. 
El taller “Inversió intel·ligent” inclou: 

• Diferenciació entre estalvi i inversió 
• Exemples de reinversió de beneficis i de l'interès compost. 
• Descripció del risc i el perfil de risc. 
• Descripció dels dipòsits, bons i accions a través d'un exemple de 

finançament per a un projecte empresarial. 
• Breu descripció del concepte de diversificació de risc. 
• Exemples de varis tipus de Finances Socialment Responsables. 

El taller “inversió intel·ligent” gira entorn de les diferents fonts de finançament 
d'un projecte empresarial d'energies renovables. 
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Inversió intel·ligent 
Una de les claus de les finances personals és gastar menys del que s’ingressa. 
Els diners que ens «sobren» és el que entenem com a estalvi. 
 
Els estalvis els podem fer servir perquè generin més diners a través de la 
compra d’actius. 
 
L’esforç d’estalviar i invertir (deixar de consumir avui i triar un producte 
d’inversió) es compensa quan es compleix un objectiu com ara pagar-nos uns 
estudis, jubilar-nos, anar de viatge, comprar-nos una casa, etc. 
 
Els perfils de risc 
Invertir acostuma a comportar el risc de no guanyar-hi res i, fins i tot, de perdre 
els diners invertits. És important recordar que hi sol haver una relació directa 
entre rendibilitat i risc (més risc, més rendibilitat). 
 
El món financer actual ofereix productes de quasi tots els nivells de risc i alguns 
són accessibles amb relativament pocs diners. Idealment, cada persona hauria 
d’invertir només en productes amb un risc que estigui disposada a assumir.  
 
Per exemple, un dipòsit sol tenir un risc molt baix i, en canvi, la borsa sol tenir 
un risc força alt, però tot depèn del producte en concret i de l’entitat que l’emet. 
Si es contracten diferents productes és com posar els ous en diferents cistelles, 
per tant, el risc es pot reduir (diversificació).  
 
Alguns tipus de productes: 
 
Els dipòsits 

l Consisteixen a «deixar» diners al banc a canvi d’uns interessos. 
l Normalment per períodes curts (3, 6, 12 mesos). 
l Els dipòsits estan protegits pel Fons de Garantia de Dipòsits fins a 

100.000 €. 
l L’inversor és client del banc (risc baix). 

 
Renda fixa privada (Bons) 

l L’inversor «deixa» diners a l’empresa amb dret a: 
Ø Cobrament periòdic d’interessos.  
Ø La devolució del nominal al final del termini. 

l Sol ser a mitjà termini (3, 5, 8 anys). 
l L’inversor és creditor de l’empresa (risc moderat). 

 
Renda variable (Accions) 

l Les accions són participacions en el capital de l’empresa. 
l La inversió té vocació de permanència (no vencen). 

Ø Per desinvertir cal que un altre inversor ens compri les accions o 
es liquidi la companyia. 

 
 



 

© Fundació Privada Institut d’Estudis Financers. Reservats tots els drets. 3 
 

 

 
l L’inversor és propietari de la companyia (risc alt). 

Ø Drets polítics: vot a la junta general d’administració. 
Ø Drets econòmics: participació en els beneficis (dividends).  

 
Els fons d’inversió 

l Són patrimonis invertits en un conjunt d’inversions gestionades per un 
professional que ha de seguir unes normes especificades en la creació 
del fons. 

l Els fons d’inversió permeten invertir en carteres diversificades o en 
actius de difícil accés per relativament pocs diners. 

l Depenent a quins actius inverteixi el fons, hi ha menys o més risc i, en 
conseqüència, menys o més rendibilitat. 

 
Finances Socialment Responsables 
Les Finances Socialment responsables integren en la presa de decisions de 
inversió/financiació aspectes quantitatius tradicionals, a més a més d’aspectes 
socials, mediambientals i de bones pràctiques. 

l Aspectes socials 
(per a activitats solidàries) 

l Mediambientals 
(amb sentit ecològic i sostenible) 

l Bones pràctiques 
(respectant codis ètics i de bon govern) 

 
 
Per a més informació podeu consultar els webs: 
 
www.finanzasparatodos.es : portal de la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors i el Banc d’Espanya, on podem trobar molts manuals i eines de 
conceptes bàsics d’educació financera. 
 
www.cnmv.es: web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, hi podem 
consultar guies i tríptics per a l’inversor.  
 
www.efpa.es: web espanyola de l’European Financial Planning Association, 
entitat que emet certificats que acrediten la capacitació de professionals del 
sector financer. En el web inclouen alguns articles relacionats amb la 
planificació financera i es pot accedir al llistat de professionals certificats.  
 
www.fgd.es: web del Fons de Garantia de Dipòsits, hi podem trobar informació 
sobre el funcionament i les entitats adherides al Fons. 
 
www.fogain.com: web del Fons de Garantia d’Inversions, hi podem trobar 
informació sobre l’estructura i el funcionament de la institució.  


