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Justificació d'aquest taller:
La prova PISA que es fa cada tres anys als alumnes de 4t d'ESO examina
competències en àrees de lectura, matemàtiques i ciències. De manera
experimental, per als anys 2012 i 2015, inclou també temes d'educació
financera. Els tallers del projecte EFEC (Administrant els teus diners, Endeutarse amb seny, Inversió intel·ligent i Finances per a la vida) incorporen gran part
dels continguts proposats per PISA. Aquest taller inclou una sèrie de temes
que no es corresponen a un tema específic però són molt importants i els hem
tractat tots junts. El fil conductor és en Jaume, un noi amb dubtes sobre la
compra al súper, els apartats de la nòmina, les transaccions per Internet, la
seguretat dels seus comptes en línia, la importància de revisar els extractes
bancaris i com actuardavant de càrrecs que no tenim identificats i també amb
algun dubte sobre els tipus de canvi.
Objectius d'aprenentatge:
•
•
•

•
•
•

Reflexionar sobre el consum i com triar entre les diferents "ofertes" del
súper.
Entendre els apartats de la nòmina (salari brut, pagues extres,
retencions, contribucions a la seguretat social, etc.).
Distingir entre la compra en línia i la compra tradicional, amb els
avantatges i inconvenients, així com els diferents mitjans de pagament
que pot utilitzar.
Explicar conceptes bàsics de seguretat en les comunicacions de les
operacions bancàries en línia.
Entendre la importància de llegir acuradamentels extractes bancaris i
com actuar davant de moviments que no tenim identificats.
Entendre i aplicar els tipus de canvi en l'entorn d'una transacció en línia.

Públic objectiu:
Alumnes que cursin 4t d’ESO.
El taller " Els Dubtes quotidians d’en Jaume " inclou:
•

Casos pràctics on es presenten les diferents situacions i es plantegen
els dubtes d’en Jaume als alumnes i com elspodria resoldre.

El taller "Els dubtes quotidians d’en Jaume" no té presentació de PowerPoint
predissenyada (menys per l’activitat de la nòmina). Són conceptes simples que
el voluntari pot explicar fàcilment a través dels diferents exemples proposats.

