Amb el suport de:

FINANCES PER A
UNA ECONOMIA
ALTERNATIVA
€=f(@lternatives)

DEL 2 AL 25 DE JULIOL DE 2019. 2 CRÈDITS.

Matrícula oberta ara. Places limitades. Cost de la matrícula 25€
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/altra-oferta-formativa

●

Aquest curs s’emmarca en el projecte “Portem
les finances ètiques a les aules”. Impulsat per:

Presentació
●

Amb el suport de:

Objetius

●

Comprendre com l’ús dels diners i les finances
responen a objectius i generen conseqüències
tant econòmiques com no econòmiques.

●

Identificar les causes de la crisi financera, com
s’ha donat resposta a ella políticament i a quins
reptes ha de respondre el sistema financer.

●

Presentar els principis de les finances ètiques i
l’economia social i solidària i proposar estils de
vida sostenibles.

DURACIÓ DEL CURS
●
●
●

Programació
lectiva i
avaluació

6 hores presencials (2 hores a la sessió inaugural + 4 a la sessió
final)
Assistència mínima del 80% a les sessions presencials.
Hores de treball online dirigido aproximadament: 34h.

CALENDARI: del 3 al 25 juliol 2019
PROFESSORAT: Dra. Cristina Poblet, Jordi Ibáñez, Dra. Nuria Rodríguez
AVALUACIÓ: avaluació contínua, consta de:
−
−
−

Assistència a classe: 40%
Treball online: 40%
Presentació d’una pràctica: 20%

PREU : 2 CRÈDITS = 25 Euros.
Nombre d’alumnes: màxim 30.

CURS SEMI-PRESENCIAL I ONLINE

SESSIONS
PRESENCIALS

CONTINGUTS
ONLINE

Suport Moodle versió web i app

Metodologia
•
•
•
•
•

Manual de text
Presentacions amb diapositives
Bibliografia i recursos
Activitats
Fòrums de debat i interacció

•

•

•

2 de juliol, de 16h a 18h:
presentació i conferència sobre les
finances ètiques a Europa.
25 de julio de 16h a 20h:
avaluació presentant les pràctiques
i debat sobre temes d’interès dels
alumnes.

Avaluació final: práctica en grups de 2-3 alumnes sobre els
continguts del curs (5h d’elaboració aprox.).

Unitats
temàtiques

→

1. Origen i funcions
del diner

→ 6. Finances i
política

→

2. Finances.. ¿al
servei de
l’economia?

→ 7. Les ﬁnances
ètiques i
sostenibles

→

3. Financiarització,
especulació i
evasió ﬁscal.

→ 8. Altres
instruments per a
la transformació

→

4. Reforma del
sistema ﬁnancer

→ 9. Nosaltres i els
diners

→ 5. Crisi de la teoria
econòmica
dominant

→ 10. Propuestes per
a seguir el procés

Módulo Título
1
Origen i funcions del
diner

●
●
●
●
●
●

2

Finances.. ¿al servei
de l’economia?

3

La ideología neoliberal ●

Continguts
(I)

●
●
4

Finanzas especulativas ●
y evasión fiscal
●
●

Descripción
Classes de diner
Visió crítica sobre les funcions del diner
Sistemes monetaris
Per a què serveixen les finances
Sistemes de responsabilitat social a la banca.
Externalitats negatives del sector bancari sobre la
comunitat i el planeta.
Evolució del pensament econòmic des dels clàssics al
neoliberalisme.
Crítiques al sistema neoliberal.
Anàlisi de la crisi del 29 i del 2008 que esclaten des del
àmbit financer.
Financiarització de l’economia
Especulació financera
Paradissos fiscals

5

Finances i política

6

Finanzas éticas y
sostenibles

7

Contenidos
(II)

Actividades
parabancarias

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tractats de lliure canvi, el caso del TTIP.
Deute extern públic i mites en la gestió de la crisi.
Definició, història i diferents aproximacions (casos
d’estudi)
Inversions socialment responsables.
Desinversión del carbó.
Activisme accionarial, accionariat crític.
Microcrèdits
Plataformes de microfinançament.
Fons d’impacte social.
Monedes complementàries.
Sistemes de garantia socials.
Emprenedoria social.

Continguts
(III)

8

Propostes de reforma ●
del sistema financer
●

9

Nosaltres i els diners

10

●
Propostes per a seguir ●
el procés
●

●
●

●
●

10 anys de crisi.
Propostes des de la societat civil per traccionar el sistema
financer cap a la responsabilitat, mesures per tallar riscos
de contagi, finances ètiques i finances cooperatives.
Diners i felicitat
Assumir riscos amb responsabilitat, sistemes de protecció
del petit inversor (Mifid, etc)
Alternatives d’inversió responsable
Activisme econòmic y financer.
Participar de la construcció d’un sistema de finances
ètiques
Consum crític
Emprendiments socials i col·lectius

Matrículas

Matrícula’t ara clicant aquí o
bé accedeix al portal
d’oferta formativa
complementària de la
Universitat de Barcelona
seguint aquest enllaç

Més
informació

Si tens cap dubte consulta’ns sense
problema:
Fundació Finances Ètiques
Correo-e: info@financesetiques.cat
www.financesetiques.cat

Aquest curs s’ofereix en el marc del projecte “Portem les finances ètiques a les
aules, impulsat per l’associació FETS i la Fundació Finances Ètiques amb la
col·laboració de:

