
 

GENERAL 

 

TÍTOL:  La Clara i l’ús responsable dels diners 

DESCRIPCIÓ: Aquest llibre gira entorn les finances ètiques i el comerç just amb la idea 

d’apropar aquests conceptes i filosofies als més joves. Es parla de l’aparició dels diners, de la 

seva creació i de l’ús que li podem donar. El llibre ens recorda que depenent de l’ús que 

donem als nostres diners provarem unes conseqüències o unes altres i el valor que té utilitzar-

lo amb consciència, responsabilitat i per l’ interès comú, tant pel que fa a l’estalvi com el que 

fa al consum. 

IMATGE (enganxar): (veure adjunt) 
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Lloc de l’edició: Barcelona 
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CARACTERÍSTIQUES: 

Format:  Llibre 

Biblioteca:  Reflexió pedagògica 

 

DESTINATARIS:  



Edat:  10-12 i 12-14 

Àmbit:  Educació formal  

DESCRIPTORS: 

Sostenibilitat econòmica i social – Models de producció i consum alternatius 

CONTINGUTS 

Breu resum del contingut: 

Aquest llibre gira entorn les finances ètiques i el comerç just amb la idea d’apropar aquests 

conceptes i filosofies als més joves. Es parla de l’aparició dels diners, de la seva creació i de l’ús 

que li podem donar. El llibre ens recorda que depenent de l’ús que donem als nostres diners 

provarem unes conseqüències o unes altres i el valor que té utilitzar-lo amb consciència, 

responsabilitat i per l’ interès comú, tant pel que fa a l’estalvi com el que fa al consum. 

Índex/estructura del material:  

Introducció 

1. La història dels diners  

2. Els diners que gastem 

3. Els diners que estalviem 

4. Opcions per un ús responsable dels diners 

Documents útils:  Manifest de les finances ètiques/Els 10 principis del comerç 

just/Bibliografia/Adreces d’interès 

UBICACIÓ:  http://fets.org/wp-content/uploads/2014/07/chiaraf_b.pdf 

CATEGORITZACIÓ 

Categories: Finances Ètiques 

PROPIETARI 

Creadors:  Banca Populare Etica. Original editat per: Sinnos Soc.Cooperativa Sociale-ONLUS.  

Col.laboradors:   

Drets d’autor:  Sinnos Editrice ha cedit els drets per publicar aquest llibre que es distribueix de 

forma gratuïta. 
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