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Objectiu

• Fomentar el compartir i practicar les noves tendències del món
financer

• Potenciar l’IEF com el centre de coneixement financer a Barcelona

• Situar l’IEF com a referent de les finances per capacitar
professionals financers

• Promoure les noves tendències en les finances mitjançant la
tecnologia, la sostenibilitat i la gestió emocional.

• Proporcionar oportunitats comercials per captar futurs estudiants
dels cursos oberts 2019-2020. Es descomptarà el doble del total de
l´import pagat en els tallers en la matrícula del curs.
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Funcionament

Proposta formativa

Financial English

Workshop

Dues sessions de 17-20h cada setmana. 

12 hores en total i de  Recertificació EFPA 

Preu 250€   

Tallers pràctics de 17-20 h sobre temes d´actualitat. 

3 hores de recertificació EFPA. Preu 30€/taller

- Behavioural Finance 

- Tecnologia al servei de les finances

- Finances sostenibles

- Lideratge en l´assessorament financer

Summer School IEF 2019
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Proposta de Calendari

Mes de juliol

Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4

17:00-20:00

Finances 

sostenibles

Eva Hernández

17:00-20:00

Financial English

Ivy Roselló

17:00-20:00

Behavioural Finance

Óscar de la Mata

17:00-20:00

Lideratge en 

l´assessorament 

financer

Benet Ramon

Dimecres 3

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11

17:00-20:00

Tecnologia al servei 

de les finances

Miquel Noguer

17:00-20:00

Financial English

Ivy Roselló

17:00-20:00

Financial English

Ivy Roselló

17:00-20:00

Financial English

Ivy Roselló
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Financial English

Objectives
To provide and build on basic vocabulary for different financial settings in which students can practise and improve
basic communication skills in English so that they become more confident and more fluent, while focusing on the
basic communication skills necessary for working effectively within the finance industry.

Content
1. The organization of the financial industry

2. Telephoning 

3. Retail banking 

4. Business correspondence 

5. Loans and credit  

6. Negotiating the conditions of a loan

7. Accounting 

8. Central banking 

9. Meetings 

10. Foreign exchange 

11. Stocks and shares

12. Describing trends in the stock market 

13. Describing graphs (rise and fall)

14. Mergers and acquisitions 

15. Negotiating the conditions of a loan

16. Asset management 

17. Presentations

Participants
Individuals working in the banking, finance and accounting industries with an low to intermediate level of English. The
course is aimed at both professionals and those who are currently studying finance or accounting.

Summer School IEF 2019
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Programa workshop
- Behavioural Finance 

1. Introducció – 1 hora

Què aporta al món de l´estalvi i inversió l´ enfoc Behavioral (conductual) vs el Neoclàssic 
(tradicional)?

2. Pràctica: Explorem com apliquem els nostres sentiments, pensaments i actituds  en la presa 

de decisions d´inversió i d´estalvi – 2 hores

1. La dificultat per comparar i l´opció por defecte (Opt IN & Opt OUT)

2. Aversió a la pèrdua

3. L´estat d´ ànim

4. La importància de las referències (decisions relatives vs absolutes)

5. Comptabilitat mental

6. Posposar decisions

7. Descompte hiperbòlic

8. Las preferències socials (l´ efecte manada)

9. La justícia sí importa (finances sostenibles)

Summer School IEF 2019
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Programa workshop
- Tecnologia al servei de les finances: Fintech and Big Data

1. Introducció a la dinàmica - 1 hora

 Principals tendències al Fintech

 Introducció al Big data en Finances i a les technologies de blockchain I criptomonedes

2. Dinàmica de grups - 1 hora i 30 minuts

Grups de 3-4 persones han de desenvolupar un tema a escollir:

 Banca retail

 Assegurances

 Pagaments

 Gestió de Patrimonis

 Big Data / Machine learning

 Blockhain I Criptodivises

3. Presentació dels grups – 30 minuts
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Programa workshop
- Finances sostenibles

1. Introducció a la dinàmica - 1 hora

 Fonaments de la inversió sostenible i principals productes dins el sector

2. Dinàmica de grups - 1 hora i 30 minuts

• Casos  pràctics a desenvolupar en grups de treball per definir la política d'inversió d'un fons 

sostenible en funció dels seus objectius, política d'inversió, criteris de risc ... 

3. Presentació dels grups – 30 minuts

• Compartir conclusions amb la resta de la classe
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Programa workshop
- Lideratge en l´assessorament financer

1. Introducció. 1 hora

El lideratge no es limita a la implementació de les instruccions. Significa l´aplicació d´habilitats en el 

tracte amb les persones.

- Quatre sistemes cerebrals responsables de l´èxit:

- Recompensa

- Emocional

- Memòria

- Presa de decisions

2. Pràctica. 2 hores 

Experimentarem mitjançant jocs d´ improvisació, role-play i exercicis sobre  com gestionar 

emocionalment l´ aplicació de las següents habilitats personals:

- Tolerància al risc

- Escolta

- Silenci

- Empatia

- Feed-back

- Motivació

- Comunicació



Av. Josep Tarradellas 123

2ª Planta

08029 Barcelona

T 934 124 431

www.iefweb.org


