Vols jugar a les finances...
ètiques?
Taller per a professors, facilitadors,
educadors i activistes a

Tarragona

http://ethica.co/ca/ethica-facilitadors
Ethica és un joc de taula, de rols i
simulacions, dissenyat per promoure i
estimular el debat i l'aprenentatge
sobre les finances ètiques amb grups
de joves i adults a partir dels 15 anys.
S'hi pot jugar amb un grup de 6 a 27
jugadors i cada sessió dura entre 1 i 3
hores. Aquests tallers estan dirigits a
totes aquelles persones interessats en
explorar el paper dels diners en el
desenvolupament d'un món més just
i més sostenible.

Els participants podran aprendre a utilitzar aquesta nova eina lúdica, pedagògica
i innovadora i acreditar-se per a organitzar les seves pròpies sessions del joc. Els
tallers de formació per facilitadors estan organitzats per Barcelonya
(http://barcelonya.com/co), una cooperativa d'educació i comunicació per la
sostenibilitat sense ànim de lucre i co-creadora d'Ethica (http://ethica.co/ca).
Co-organitzat i amb el patrocini de

TARRAGONA
Dilluns 11 de març de 2013 / 15 – 20 hores
Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili – Aula 315
Avinguda Catalunya, 35; 43002 TARRAGONA

Inscripció (places limitades a 15 participants)
15€ per la formació / 45€ per la formació i una còpia del joc
Més informació i inscripcions a: http://ethica.co/ca/formacio
Pots inscriure't i pagar online amb transferència bancària o targeta.

Avís legal: Ethica és un projecte de Barcelonya, una cooperativa sense ànim de lucre que treballa per divulgar i
promoure idees, iniciatives, projectes i emprendiments cap a un futur més resilient, ambientalment més
sostenible i socialment més just. Les seves dades estan registrades en la nostra base de dades, segons el que es
disposa a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal; te la possibilitat d'exercir quan
ho desitgi, el dret d'accés, rectificació i cancel·lació de totes les seves dades a ethica@barcelonya.com

