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APRÈN AMB LA CARLOTA
Finances, bancs, empresa, accions, dividends  
o mercat de valors són paraules que ens envolten, 
però que en realitat són veritables desconegudes. 
L’objectiu del còmic és fer arribar aquests conceptes  
als lectors més joves d’una manera didàctica 
i divertida. Al final de la publicació, hi trobareu  
una guia de conceptes bàsics, que vol ser  
un bon punt de partida per a joves financers.

Tots sabem què és un banc...o no?
Descobreix amb la Carlota què fa  
un banc i perquè és tan important.
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Hi ha  
coses que no  

canvien!

Tot  
i que...

Ui,  
això no es  
farà mai!

HA, HA,  
HA!

És com  
l'antic projecte  

de l'hort  
escolar.

Quan penso en  
l'horrorosa música  

dels anys vuitanta que  
ens endinyaran, se'm  

posa la pell de  
gallina...

Imagina't si l'institut tingués  
diners! Podríem contractar  
un grup de veritat per a la  

festa d'estiu I estalviar-nos 
el clàssic concert de pares  

que es creuen que molen.

...I a l'últim  
segon encistellaré  
un triple increïble I  

tot el públic cridarà:  
Tomàs, Tomàs,  

Tomàs!

...El que  
no tinc tan clar és  

que les samarretes ens  
aguantin fins a la  

gran final... ...Les tenim 
apedaçades  
i fetes un  
fàstic...

Però, clar,  
«El centre no es  
pot permetre un  
nou equipament 
per a l'equip de  

bàsquet».

PROJECTE  
HORT  

ESCOLAR

PROHIBIT  EL PAS

Segur,  
Carlota!

Ha, ha, ha! Veig que  
tens clar que guanyareu  
el torneig de bàsquet  

JUVENIL.

PROHIBIT
EL PAS

NECESSITATS DE  
FINANÇAMENT
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a classe...

Professor,  
aquesta tauleta  

no funciona!

És igual,  
ara no la 

necessites.

Parlàvem del cas 
de la Carlota I els seus 
cupcakes... I que cal un 
pla de negoci per crear 

una empresa...

És que  
no és tan  

fàcil!

A mi m'encantaria fer el  
mateix... Però ella va tenir  
el recolzament dels seus  

avis per guanyar-se  
els accionistes!

Hi ha altres  
instituts que han dut  

a terme iniciatives de bancs  
escolars, potser nosaltres  

podríem fer alguna  
cosa semblant.

Hmm...  
Martina, és  

una idea molt  
interessant.

Quina  
bona idea,  

Edgar!
Puah...

Ninots  
de ganxet.

Segur que ara la llesta de la  
Carlota voldrà muntar un banc  

per al festival d'estiu.  
HA, HA, HA!

Tampoc  
no puc  

demanar un  
préstec al  
banc, com  

fan els  
adults.

Amiguquè?

Jo no tinc  
prou diners ni 

ningú que m'ajudi  
amb el meu negoci  

d'amigurumis.

CRÈDITS
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Carlota,  
muntaràs  
un banc  
escolar!

Que faré 
què? Però si jo  
no en sé res,  

de bancs.

Ha, ha,  
ha!

Hola,  
que puc  
entrar?

Clar que  
sí, Karim.

Tranquil Tomàs,  
ara mateix qualsevol  

atracador té més  
diners a la butxaca 

que nosaltres  
a la caixa.

Segur que  
no et fa res  

quedar-te sola  
vigilant el banc 

escolar?

Carlota, me  
n'he d'anar a  

entrenar.

Eh?

Ups!

He, he,  
he...

guardar  
els  

diners?

Què és  
un banc?

Què fa  
un banc?

Pensa  
que l'Edgar  

t'aprecia molt,  
no el pots  
decebre.

Doncs ara,  
n'aprendràs. A l'hora del pati, obre 

AULABANK, el «banc escolar».

AULABANK
SALA AUXILIAR

AULABANK

SALA AUXILIAR

AU
LA
BA
NK

BANC
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No sé, 
és que em  

vull comprar  
un altre 
 skate.

Ah, d'acord...  
i vols que 

 et prestem  
diners?

No, vull 
que m'ajudis a  

estalviar.
Si guardo  

els diners al  
banc, no me'ls gastaré 

en ximpleries I em  
serà més fàcil  

estalviar.
No és  

això el que fa  
un banc?

Crec que  
sí! Sembla  
bona idea!

Em va dir el 
professor que cada  

dia guardarem els diners  
a la caixa forta de l'institut, 

 I jo mateixa controlaré  
qui ha fet ingressos  

i tot això...

Perquè...  
suposo que  

aquí els meus  
diners estaran  

segurs, no?

Clar  
que sí!

Segurs de  
veritat?

ESTALVIADORS

SEGURETAT

DIPÒSITS
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Està a punt el banc? Perquè  
vull que em financiï la millor  

empresa d'amigurumis  
del món.

No és això  
el que fa  
un banc?

No és això  
el que fa 
 un banc?

No  
és això el  
que fa un  

banc?

HA! I suposo  
que també portaràs  

un control dels  
interessos,  

no?

I d'on surten els diners  
per pagar interessos als  

estalviadors? Perquè  
el banc no ven pas  

cupcakes...

Tu sabràs, però  
s'han de pagar  

interessos.

Doncs me'ls prestes  
i compraré samarretes 

 per a l'equip de  
bàsquet!

Ui! Nois, tranquil·litat,  
que m'estic perdent.  

Ara tenim uns quants  
 diners, però...

Ha dit el professor  
que si els meus amics I jo  
ingressem diners, després  

els recuperarem amb 
interessos.

AULABANK

INTERESSOS
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Carlota,  
primer els  

interessos!

Que bé, veig que  
el banc és un èxit!  
Haurem de reunir  

la junta!

Ufff... sí,  
professor.

Carlota,  
recorda que  

estan fetes un 
desastre I hem de  

renovar-les.
Ni parlar-ne,  

primer els meus  
amigurumis. Jo només 

 vull un  
skate...

Carlota,  
primer els  

amigurumis!

Aiii!

Carlota,  
primer les  

samarretes!

Carlota,  
necessites  

ajuda?

Els interessos! 
Encara no sabem 
quins interessos 

ens donaràs.

Ui...

JA N'HI HA PROUUU!

AULA
BANK

SALA AUXILIAR
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Ja pots entrar,  
Carlota. Estem  
tots reunits. Àvia,  

què hi fas  
aquí?

Mira, nena, estic molt  
orgullosa que t'hagis  

implicat en això del  
banc escolar, però  

no serà gens  
fàcil!

Establirem els terminis I interessos  
dels préstecs, les normes dels  

estalviadors I controlarem  
la comptabilitat.

Hola,  
LLUC!

El dia següent, la junta  
escolar del centre es  
reuneix per parlar del banc...

Segur  
que ja ho  
has vist!

Per això el centre I les 
famílies recolzen el  
projecte. L'institut  

garantirà els  
dipòsits!

I els  
professors,  

familiars I alumnes...  
Formarem la junta  

gestora.

Que bé! Ara ja  
em sembla tot  

més fàcil!

Hola,  
Carlota!

SUPERVISIÓ

ÒRGANS  
DE GOVERN
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Unes quantes 
hores més tard.

Enlloc d'ella,  
ha vingut una  

mòmia feta amb  
notes de 
colors.

Què,  
m'expliques  
com va el  
projecte  
del banc?

Ho  
tinc tot  
molt ben  
apuntat!

A veure,  
comencem...

«Esteu tots preparats?»

NO!
Després  

d'aquesta reunió,  
l'únic banc que  

vull veure és el de  
l'hamburgueseria.

Podríem  
prestar a un  
interès baix...

Acceptem 
avals?

Quins  
dipòsits?

I les  
garanties?

Eh?

Havia quedat 
amb la meva 

amiga Carlota 
a la sortida de 
l'entrenament, 

però...

Ha, ha, ha!

AULABANK
INGRESSOS



9

Ben fet,  
equip de  
bàsquet! 

Molta gent voldrà veure les  
nostres increïbles victòries!  

Això no pararà fins que  
arribem a la final.

Tornarem el  
préstec I els  

interessos amb  
els beneficis de  
les entrades.

Hem estat els  
primers als que el  

banc ha concedit un  
préstec! Aquest matí  
he anat a la botiga  

d'esports.

QUE BÉÉÉÉÉ! nois I Noies, 
ja tenim samarretes 
noves per a l'equip 

de bàsquet.

La meva empresa, Amigurumis 
International Store, ja està 

en marxa. M'acaben de  
concedir el meu primer  

préstec, I amb unes  
condicions molt  

bones!

Crearé un  
gran imperi  

d'amigurumis  
que es vendran  

arreu del  
planeta.

Un dia més tard, amb els ànims 
renovats, el banc comença a 
funcionar a ple rendiment.

La veritat és que,  
amb les normes fixades,  

el banc és molt més  
fàcil de dirigir.

Següent!
passa, arnau!

VISCAAAA!

Tomàs!  
D'on les has  

tret?

ANEM A  
TOTES!

SALA AUXILIAR

AULABANK

AULABANK

PRESTATARIS

CAPACITAT DE  
DEVOLUCIÓ
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Què?!  
Però si  

tens els  
diners.

Doncs, el cas és que... ho  
sento, Tomàs, però tampoc  

hem aprovat el teu  
préstec.

En canvi, la  
meva amiga  
Carlota em  

donarà diners  
per comprar  
marcadors 
electrònics  

per a la pista  
de bàsquet.

Sembla  
que els teus  

tiradors només  
et faran plorar  

a tu.

Oh,  
quina  

pena que  
em fas,  
Edgar!

Però  
si hi ha un  

piló de gent  
interessada  
a comprar  

tiradors per  
disparar-se 
entre ells!

PER FI!  
FLOWER  
POWER!

Passen les
setmanes  
I tothom està  
molt enfeinat...

Com pots  
donar finançament  

als de l'hort  
escolar...?

AIXÒ ÉS  
DE BOJOS!

El meu 
pare pot pagar 
el préstec, I he 

presentat un estudi 
de mercat.

Ho sento, Edgar.  
Segur que tornaries el  

préstec, però la junta no creu  
que una parada de tiradors  

promogui res de bo  
a l'institut.

I tu, què  
hi fas aquí?  

La feina  
del banc és 

confidencial.

...Però no 
donar-me'n a mi per 

a la meva parada 
de tiradors.

AULABANK

SALA AUXILIAR

GARANTIA

CONFIDENCIALITAT

CRITERIS DE FINANÇAMENT: 
INVERSIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE

AVAL
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Hola, 
Karim. estic  
descansant  

una mica.

Comptabilitat,  
anàlisis, 

informes... Uf! 
el banc porta 
molta feina.

Has revolucionat  
l'institut! Miris  

on miris, hi ha idees,  
iniciatives I negocis...  
és un altre institut, 

el banc l'ha 
dinamitzat.

Clar,  
però mira  
el que has  
aconseguit.

Al cap  
d'unS dies... Carlota,  

què hi fas,  
aquí sola?

Ho sento,  
però el banc  

em dona molta  
feina I no em  
deixa temps  

per a...

Vaja, sembla  
que la Carlota  

no és tan  
amiga teva.

oi  
que ara, si  

poguessis, et  
compraries un  

tirador?

Deixeu-me  
tranquil, tots  

dos!
Guanyarem  

sense la vostra  
ajuda!

Si vinguessis  
als partits veuries 

 que ho estem  
guanyant tot 
i que ja hem  
passat de  

ronda.I encara  
esteu pagant  

el préstec  
de les  

samarretes!

Però no  
són els meus  

diners, ho  
entens?

A més, aquests  
marcadors 

Són molt cars, I  
tampoc no teniu  
tants ingressos,  

amb les  
entrades.

Tot  
això són  
excuses!

Estic molt  
cansada!

Amigurumi  
power!

TOMÀQUET

HORT
ESCOLAR

SÚPER

CLASSES 
PARTICULARS  
DE TROMBÓ
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Sí, és  
veritat que al  
banc escolar 

 hi ha molt  
moviment...

A més, amb  
tants negocis en  

marxa deus tenir la  
caixa forta plena  

de diners.

És Clar! Hi ha dipòsits  
i anem cobrant els  

préstecs I interessos,  
però... gran part dels  

diners estan aquí 
 fora, treballant.

Però si l'Edgar també  
té els estalvis al banc  

escolar! No entén  
res! a més, al final  
És l'institut el que 
imposa les normes  

I garanteix  
els dipòsits.  

.

L'Edgar explica  
a tothom que no tens  
diners a la caixa forta  
I que el teu banc no  

és de confiança.

QUÈ!?

Oh,  
doncs  

potser és  
veritat el  
que m'han  

dit.

Què t'han  
dit?

La Martina  
confia que  

obtindrà beneficis  
amb la seva 
empresa...

Escolta'm...  
tinc una  

idea...

Sí?

Vine a  
treballar  
al banc.

Jo no dono  
l'abast, I crec que  
serà interessant  

que vegis com  
funciona. Què et 

 sembla?

Que la idea  
m'agrada més  

que el meu  
futur skate.  

Anem a  
treballar!

El banc només funciona si hi ha confiança:

Tu estalvies, 
I confies que podràs 
recuperar els teus 

estalvis...

I els del banc  
confiem en les persones  
a les quals els prestem  

diners... I anem fent!

CONFIANÇA FONS DE GARANTIA 
DE DIPÒSITS
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La  
Carlota es  
mereix que  
l'ajudem  

més.

L'he  
deixat  
sola!

Sembla  
que hi  

ha coses  
que sí que  

canvien.

I tot  
gràcies al banc  

escolar...

...I a la  
Carlota!

La  
Martina I els seus  

amigurumis, les nostres  
samarretes, en Karim,  
l'hort... al final, tot  
està connectat. Ens  

hem ajudat entre 
 nosaltres.

Sí, tot el barri parla  
de l'hort. Semblava que  
no es faria mai I, mira, he  

comprat tomàquets 
per a l'amanida!

Gràcies  
per venir,  

avi.

Com va  
el banc,  
Carlota?

Molt millor  
ara que m'ajuda  
en Karim. Mira,  
ja han ampliat  

l'hort!

Si penso  
en la meva  

enrabiada quan 
 em va dir  
que no...

Què passa si no  
el retornem? El banc  
tindrà pèrdues... Sort 

que la Carlota... 

...no ens 
en va donar  

un altre 
per als  

marcadors 
 digitals!

Si perdem  
el següent,  

no passarem  
d'aquesta ronda,  
i encara no hem  

acabat de  
tornar el  
préstec!

Equip, hem  
perdut el  

partit.

Després d'un partit  
complicat.

Segur  
que són  

boníssims. 
Ha, ha!

HORT 
ESCOLAR

NOU

TASTA  
ELS  

PEBROTS
ELS 

MILLORS 
TOMÀQUETS

ELS  
MILLORS 

TOMÀQUETS

ELS
MILLORS 

TOMÀQUETS
TASTA 
ELS 

PEBROTS

MOROSITAT
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Arriba el dia  
del partit  
decisiu...

Però,  
què feu  
aquí?

Hauríeu  
d'estar tots a  

la pista, el partit  
d'avui és molt  

important.

Sí, però els  
amics són més  

importants... I no  
em vaig portar  
gaire bé quan  

em vas denegar  
el crèdit.

Per això  
he convençut  
a tot l'equip  

perquè ingressin  
els estalvis al  

teu banc!

Així tindràs més  
DINERS I podràs  
seguir recolzant  

altres idees.

Vull fer servir els  
beneficis per millorar  
alguns recursos de  
l'institut, com ara  
comprar tauletes 

noves.

...I de fer  
provisions  
per si falla  

alguna altra  
cosa.

El banc  
va bé, I crec que  
donarà beneficis.  

Fins I tot després  
de pagar els 
interessos a  
l'Edgar I tot  

     això...

MOLTES  
GRÀCIES, 

NOIS!

O contractar  
un grup de  

música de veritat  
per a la festa  

d'estiu!

Tinc un  
pla!

SALA AUXILIAR

AULABANK

PROVISIONS
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...CONFIO  
EN TU!

Va, nois, tots  
a la pista! Hem de  
guanyar aquest  

partit!

Li vaig 
encarregar  
a la Martina  
perquè us  
doni sort.

...Un  
amigurumi  

de l'equip de  
bàsquet!

La sort  
està molt  

bé... però ens  
agradaria que 

la nostra amiga  
ens vingués  
a animar al  

partit.

la fi dels 
pares dels vuitanta? 

I de les tauletes que es  
pengen? Això serà millor  

que els tomàquets  
de l'hort!

vinga,  
ajudem  

a la  
Carlota!

I hem de  
començar  
guanyant  
aquest  
partit!

Per cert,  
tinc una  

coseta per a  
vosaltres...

Això  
està  
fet!

 I segur 
que 

guanyarem, 
  perquè... 

ACCIÓ SOCIAL
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EL SISTEMA BANCARI D’AULABANK

SUPERVISIÓ

FONS DE 
GARANTIA DE 

DIPÒSITS
DIPÒSITS

ÒRGANS DE  
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SEGURETAT

CONFIANÇA

CONFIDENCIALITAT
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DE  

FINANÇAMENT

GARANTIA
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CRÈDITS

INTERESSOS

ESTALVIADORS PRESTATARISBANC

CAPACITAT DE 
DEVOLUCIÓ

MOROSITAT

PROVISIONS

CRITERIS DE 
FINANÇAMENT: 

INVERSIÓ 
SOCIALMENT 

RESPONSABLE

GESTIÓ  
DEL RISC
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GUIA DE CONCEPTES

 

SUPERVISIÓN

Per sobre de tots els bancs hi ha les autoritats  
bancàries que controlen que l’activitat de les entitats  
financeres compleixi amb la normativa establerta.  
Són exemples de reguladors el Banc d’Espanya  
o el Banc Central Europeu, l’Autoritat Bancària  
Europea, la Junta Única de Resolució o la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors, si es tracta d’una 
entitat cotitzada.

FONDO DE GARANTÍA
DE DEPÓSITOS

El FGD és un fons finançat per les pròpies entitats  
financeres que garanteix als dipositants d’un banc  
una part dels seus estalvis (a Espanya fins a 100.000 €  
per titular i entitat) en cas de fallida de l’entitat.  
A nivell de la Unió Europea, s’està construint el Fons 
Únic de Resolució (FUR), amb el mateix objectiu. 
Aquest “prestador d’última instància” és un organisme 
gestionat pels bancs centrals o, en el cas del FUR,  
per la Junta Única de Resolució.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

La gestió i el control d’un banc es distribueix,  
per ordre d’importància, entre: la Junta General  
d’Accionistes, màxim òrgan de representació  
de l’entitat, que designa el Consell d’Administració  
que actua a través de diverses comissions i que 
nombra als membres del Comitè de Direcció, com   
ara el Conseller Delegat, que són els encarregats 
finals de la gestió diària del banc.

ACCIÓN 
SOCIAL

Qualsevol empresa pot dedicar part dels beneficis  
a fins socials de tot tipus, contribuint a la societat  
de la qual forma part.

BANCO

Un banc és una empresa intermediària que pren 
diners prestats (dipòsits) i presta diners, a més d’oferir 
serveis financers com el pagament de rebuts. Per això 
els bancs se solen anomenar entitats financeres. 

CAPACIDAD DE 
DEVOLUCIÓN

És la quantitat de diners que una persona pot tornar 
gràcies als ingressos habituals, sense que les seves 
necessitats econòmiques essencials es vegin afectades. 
En general, es considera que no s’hauria de destinar  
més d’un terç dels ingressos a la devolució del deute.

MOROSIDAD

Es produeix morositat quan una persona es retarda en  
el pagament de les quotes d’un préstec durant més de 
tres mesos. La taxa de morositat és la suma dels crèdits 
morosos, i es calcula sobre el total dels crèdits concedits. 
Alguns crèdits es tornen a posar al corrent de pagament; 
els que no, amb el temps, es consideren impagats.

PROVISIONES
Encara que el banc valori molt bé el risc, no totes  
les operacions financeres que du a terme tenen èxit.  
El banc ha de guardar una part de cada operació  
de préstec per cobrir possibles impagaments.

CRITERIOS DE FINANCIACIÓN: 
INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

Els òrgans de direcció determinen els criteris  
de, per exemple, protecció mediambiental,  
drets humans o igualtat de gènere perquè una  
operació financera sigui acceptada i considerada  
socialment responsable.

DEPÓSITOS

Són un producte bancari que les empreses i famílies 
utilitzen per guardar els estalvis a canvi de seguretat, 
serveis financers i, normalment, del pagament d’un 
capital addicional –un interès–, comprometent-se 
a mantenir-los al banc durant un temps.

INTERESES 

Els interessos, que normalment s’expressen en %, són els 
diners que un banc paga als estalviadors pels dipòsits, o 
que cobra als clients pels diners prestats. Són els diners 
que el banc li paga a l’Edgar o li cobra a en Tomàs.

AHORRADORES

Són les persones que confien en una entitat financera  
per guardar els diners en dipòsits, per exemple.  
Aquests clients busquen en un banc seguretat  
i alhora rendibilitat per als seus estalvis. 

SEGURIDAD

Un banc ha de garantir la seguretat dels estalvis dels 
seus clients, a més de tenir-los disponibles segons el 
que s’ha pactat. Un banc també ha de custodiar la 
informació personal amb el mateix nivell d’exigència.

CONFIANZA

Perquè l’activitat d’un banc pugui funcionar  
és essencial mantenir la confiança dels clients.  
Aquesta confiança es guanya oferint seguretat,  
tant a nivell físic, per als estalvis (que es veu reforçada  
pel Fons de Garantia de Dipòsits), com a nivell 
de la informació que posseeix dels clients.

CONFIDENCIALIDAD

Si mentre es fa una tasca es coneix informació relativa  
a una persona, com per exemple la seva situació  
financera, el secret professional obliga a protegir  
aquesta informació i a no divulgar-la.

CRÉDITOS

El crèdit és una operació financera que consisteix en 
què el banc presta uns diners, que el deutor retornarà 
afegint-hi un interès, durant un període de temps 
determinat i, normalment, en quotes. 

PRESTATARIOS

Són les persones (o empreses) que prenen prestada  
una quantitat de diners d’un banc (o entitat financera)  
i que es comprometen a retornar-la al cap d’un temps  
determinat, afegint al capital inicial prestat uns diners  
addicionals anomenats interessos.

NECESIDADES 
DE FINANCIACIÓN

Les necessitats de finançament neixen com a 
conseqüència de la falta de diners per dur a terme 
una activitat, com per exemple l’hort escolar, comprar 
una casa o maquinària per a una nova empresa. 

GARANTÍA

La persona que sol·licita un crèdit o préstec ha  
de garantir que podrà retornar la quantitat prestada  
gràcies a la seva activitat econòmica habitual  
o oferint a canvi una propietat amb un valor  
similar a la quantitat que es deu.

AVAL

Un préstec s’avala quan una tercera persona es fa 
responsable de tornar la quantitat rebuda si el deutor 
no pot fer-ho. L’aval ha d’oferir les mateixes garanties 
de devolució del préstec que el deutor principal.

SUPERVISIÓ

ESTALVIADORS

CRÈDITS

GARANTIA

NECESSITATS DE  
FINANÇAMENT

PRESTATARIS

CONFIDENCIALITAT

CONFIANÇA

INTERESSOS

DIPÒSITS

CRITERIS DE FINANÇAMENT: 
INVERSIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE

PROVISIONS

MOROSITAT

CAPACITAT DE  
DEVOLUCIÓ

ACCIÓ SOCIAL

FONS DE GARANTIA 
DE DIPÒSITS 

BANC

AVALSEGURETAT

ÒRGANS  
DE GOVERN



LA CARLOTA HA D'ORGANITZAR 
UN BANC ESCOLAR, PERÒ… 

QUÈ ÉS UN BANC? 
DESCOBREIX QUÈ FA UN BANC 

AMB AQUESTA HISTÒRIA DE 
BÀSQUET I AMIGURUMIS!
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