eduCaixa
Des de l’Obra Social ”la Caixa”, a través d’eduCaixa donem suport a la
formació dels més joves i apostem per una educació de qualitat que els ajudi
a ampliar els coneixements i en propiciï el desenvolupament en l’etapa escolar,
amb l’objectiu de:
• Despertar vocacions emprenedores.
• Potenciar vocacions científiques.
• Divulgar i difondre l’art i la cultura.
• Promoure el creixement personal, fomentant els hàbits saludables,
l’educació en valors i la sensibilització social.

KitCaixa economia
Un exemple n’és el KitCaixa economia, una eina educativa que explica els
conceptes bàsics d’economia i finances, i permet als joves entendre tot el que
passa a la societat.
Aquest kit potencia la capacitat d’iniciativa i
l’esperit d’innovació dels alumnes, i els acosta
alguns dels conceptes economicofinancers d’una
manera pràctica i amena.

L’economia a l’aula
Un dels efectes de la crisi econòmica que estem vivint és la necessitat d’incorporar
conceptes bàsics d’economia que ens permetin entendre les notícies que sentim
cada dia, potenciant la capacitat d’iniciativa i l’esperit d’innovació.

La formació econòmica ha estat i és una de les assignatures pendents de moltes
generacions. Avui s’accentua la necessitat i demanda social d’una formació que
impedeixi l’exclusió financera de generacions futures, i l’ensenyament de l’economia
es converteix progressivament en una matèria curricular.

Quins objectius té?
Els objectius principals del KitCaixa economia són:
• Subministrar les bases d’una formació econòmica i financera d’una manera
rigorosa, propera i entretinguda.
• Vincular l’ensenyament de l’economia a la formació amb actituds i valors ètics
com la solidaritat o el consum responsable.
• Conscienciar sobre la transcendència dels aspectes econòmics en la vida
quotidiana.
• Fomentar l’esperit emprenedor, el debat i la presa de decisions.

Què conté?
El kit combina audiovisuals, un joc per a l’aula i una guia pedagògica per al
professorat amb el propòsit de facilitar la tasca dels professors i motivar
l’aprenentatge dels alumnes.

Què conté?
Després de la selecció dels conceptes bàsics d’economia, en general, i de
finances, en concret, s’han identificat deu temes que s’han desenvolupat en el
KitCaixa economia amb la idea d’acostar conceptes economicofinancers als
alumnes d’una manera propera, pràctica i amena:
• Tot és economia

• Els mercats i la fixació dels preus

• De la tribu a l’aldea global

• Els diners, la inflació i els bancs centrals

• L’economia domèstica

• El sistema financer

• L’empresa

• La macroeconomia

• L’estat

• Ètica, globalització i sostenibilitat

L’audiovisual
La novetat és una comèdia de situació, un format televisiu contemporani que
permet plantejar situacions pràctiques com a punt de partida per a la reflexió i el
diàleg.
150 minuts de material educatiu acosten als joves els
conceptes economicofinancers d’una manera propera, pràctica
i amena, ja que un professor d’economia exposa els
conceptes, acompanyat d’innovador grafisme que en facilita
la comprensió.

Mira algunes de les càpsules audiovisuals del kit:

L’empresa. D’una idea a un
negoci: els emprenedors

Tot és economia.
Res no és gratuït

L’Estat. Despeses i inversions
de l’Estat

La guia del professorat
És un suport important per al professor per optimitzar i aprofundir els continguts de
l’audiovisual que inclou:
• Una breu síntesi conceptual de cada tema
• Tres seccions fixes per temes amb propostes d’activitats:
o Resoldre
o Debatre
o Decidir
• Textos base per contextualitzar els conceptes
• Glossari de termes econòmics

El joc
És un recurs educatiu amb activitats que expliquen les característiques i els
beneficis de l’esperit emprenedor, l’economia d’empresa i la responsabilitat social
empresarial, a través de dues sessions de 50 minuts cadascuna:

• Sessió de joc: per experimentar les habilitats de la persona emprenedora i la
gestió d’una empresa a un nivell bàsic.
• Sessió de reflexió: per discutir pel que fa a les habilitats de les persones
emprenedores i la importància d’acord amb el que s’experimenta amb el joc.

Com es pot demanar?
Aquest recurs pedagògic únic s’adreça a fer-se
servir a l’aula amb alumnes de secundària. Els
professors poden demanar aquest kit en préstec a
la plataforma on-line eduCaixa.com.

A més, a través d’eduCaixa.com podran accedir
a tot el material audiovisual i a d’altres continguts
relacionats amb l’emprenedoria.

MOLTES GRÀCIES

