
Quina cara de la moneda vols 
Activitat de debat i reflexió sobre les  finances ètiques  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Finances ètiques a l'aula 
Activitat on-line interactiva, dinàmica i participativa

RECURS EDUCATIU ON-LINE                                                                                                                       INFORMACIÓ: EDUCACIO@FETS.ORG              
 

Objectius 
Quines fites tinc? 
Què m'agradaria 
assolir?  

Valors 
Com em defineixo 
com a persona? 
Quins són els meus 
valors? 

Accions vs 
conseqüències 
Les meves accions   
generen un impacte 
positiu? 

LA PRESENTACIÓ 
Introducció activitat  

Objectius i valors          
La Història

1
ELS DILEMES 

Una jove banquera ha 
de prendre una sèrie 

de decisions amb 
l'ajuda de l'alumnat

2
LES INICIATIVES 
Per grups triem 

iniciatives empresarials 
de l'economia social i 

solidària

3
TANCAMENT 

Les finances ètiques a 
Catalunya i tancament 

de l'activitat

4

A través de la història d'una jove banquera que viu als EUA i a través dels 
dilemes i decisions que anirà prenent el personatge, ens endinsarem al 
món de les finances ètiques. Reflexionarem sobre la coherència entre els 
nostres objectius i els nostres valors, l'impacte de les decisions que 
prenem en termes de consum i despertarem la creativitat al voltant 
d'iniciatives de l'economia social i solidària. 

L'activitat té una durada de 60 minuts aproximadament.

Escribe texto



Estructura de l'activitat: 
Les diferents activitats que es desenvolupen a cada secció: 
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1. LA PRESENTACIÓ 
- Introducció del funcionament de l'activitat - 5' 

- Presentació de la història - 5' 

- Identifica tres objectius i 3 valors i posada en comú- 10'

2. ELS DILEMES 
- Dilema 1: Acceptar un ascens en la seva carrera professional com a banquera en un banc local - 5' 

- Dilema 2: Acceptar l'oferta de feina per anar a treballar a un banc d'àmbit nacional - 5' 

- Dilema 3: Deixar la seva feina i començar una nova aventura - 5'

3. LES INICIATIVES 
- Per grups hauran de triar entre tres iniciatives empresarials, la que més alienada estigui amb 
l'economia social i solidària per a demanar un préstec a la banca ètica - 10'

4. TANCAMENT 
- Les finances ètiques a Catalunya - 5' 

- Valoració final - 5' 


