
QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

ESCOLES SOLIDÀRIES

T a l l e r  d ' e d u c a c i ó  f i n a n c e r a

A QUÍ VA DIRIGIT?

Professorat dels Instituts de
la Comunitat Valenciana

SI T ' INTERESSA 
Fes la inscripció en l'adreça
de final del fullet fins el 3

de març de 2022

BENEFICIARIS
INDIRECTES

L'alumnat dels Instituts de
la Comunitat Valenciana en

que participe el seu
professorat.

 Un model d'educació financera transformadora, en el
marc dels ODS 4, 8 i 16.
Una conscienciació crítica en l'ús dels diners. generant
coneixement crític sobre l'economia.
Promocionar les finances ètiques, alternatives i
solidàries com a eines de construcció del
desenvolupament humà sostenible.



COM TREBALLAREM?

Inscripció en el taller sobre Educació Financera:

Formulari d'inscripció: https://forms.gle/Wq1iXdbyPGmNRUDb7
Inscripcions fins el 3 de marçde 2022.

És una activitat reconeguda per la Conselleria d'Educació amb 20
hores.

En un grup de treball amb el professorat interessat.
Es treballaran els manuals d'educació financera. 
Posarem en pràctica els coneixements adquirits amb l'alumnat.
En 8 sessions online de 90 minuts, durant el mesos de març,
abril i maig. Començarem el 7 de març. I una trobada final per
intercanviar experiències.

Ens pots trobar
https://www.escolessolidaries.org

https://www.facebook.com/escol
essolidaries

https://twitter.com/escosolidaries

https://www.instagram.com/esco
lessolidaries/

TF. 647050567
correu:
escoles@escolessolidaries.org

De què parlarem?
Tema 1: Economies transformadores.
Objectiu: Acostar els conceptes i la filosofia de
funcionament de les economies transformadores
al nivell d'agent econòmic, i distingir críticament el
que no és transformador
Tema 2: Consum responsable
Objectiu: Acostar els conceptes i la filosofia del
consum responsable i conscient.
Tema 3: La financerització, raó de ser de les
Finances Ètiques
Objectiu: Conéixer què és la financerització i com
afecta a la societat
Tema 4: Finances Ètiques, Solidàries i
Alternatives.
Objectiu: Conèixer i distingir els diferents tipus
d'eines que trobem en les Finances Ètiques
Solidàries i Alternatives.

 

https://forms.gle/Wq1iXdbyPGmNRUDb7

