
 

 

PROJECTE SIGUEM ECOÈTICS: UNA ALTERNATIVA FINANCERA ÉS POSSIBLE 
 

Projecte d’aprenentatge i Servei  

Siguem ECO- ÈTICS 

 
Data: Divendres 24 de març de 2017, de 10 a 13:30 

Lloc: Aula d’Estudis Rafel Llussà   

Participants: Estudiants de 4t d’ESO del col·legi Santa Maria (25 alumnes) i estudiants del Grau 

en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del MedI Ambient de la Universitat de Girona (15 

alumnes). 

Professors: Jaume Feliu (Universitat de Girona) i Aina Puig (Col·legi Santa Maria). 

Col·laboracions: Fundació Bofill i Oikocrèdit.  

Descripció del projecte: El projecte Siguem ECO- ÈTICS sorgeix amb la finalitat de fer 
comprendre a l’alumnat de secundària i els universitaris que una banca alternativa existeix i 
entendre millor les finances ètiques a escala global. Per fer-ho possible, els dos col·lectius 
d’alumnes realitzaran una trobada a la UdG on els alumnes de 4t d’ESO exposaran els 
aprenentatges adquirits de la banca ètica a escala local i els universitaris explicaran les finances 
ètiques a nivell mundial.  

Descripció de la trobada: Es crearan 6 grups heterogenis (2 universitaris i 4 alumnes de 4t 
d’ESO). Cada grup haurà d’exposar els aprenentatges adquirits a l’assignatura d’Economia i de 
Geografia Econòmica. Seguidament, els grups hauran de preparar un PPT de tres o quatre 
diapositives per exposar una de les preguntes plantejades pels professors. Finalment, cada 
grup tindrà uns 5 minuts per exposar a la resta de companys/es la resposta. Principalment, 
l’exposició serà realitzada pels alumnes de 4t d’ESO. Tot i així, els universitaris acompanyaran 
els alumnes de 4t d’ESO i podran aclarir els dubtes que no s’hagin resolt.  

Horari de la trobada: 

• 10:00 a 10:30: Coneixença del grup de treball i exposició per part dels alumnes de 4t 

d’ESO de la banca ètica a Catalunya i l’Estat Espanyol.  

• 10:30 a 11:30: Realització del PPT. Els universitaris hauran de plantejar la pregunta per 

resoldre i exposar la seva recerca als alumnes de 4t d’ESO. Seguidament, hauran de 

preparar el PPT i practicar l’exposició oral. 

• 11:30 a 12:30: Exposicions per part dels grups. Al finalitzar l’exposició, cada grup haurà 

de respondre les preguntes que realitzaran els professors.   

• 12:30 a 12:45: Cloenda per part dels professors. 

• 12:45 a 13:30: Visita a la Facultat de Lletres.  


