TranFormant-TE va més enllà d'un simple projecte, consisteix en sensibilitzar, difondre i
conèixer el món de les finances ètiques i solidàries a la Comunitat Universitària de la Universitat
Politècnica de València a través de la metodologia d'aprenentatge i servei (ApS).
L'aprenentatge-servei és una proposta educativa on els participants es formen per a implicar-se
en necessitats reals de l'entorn amb la finalitat de millorar-ho. Cal promoure altres opcions de
finançament al tradicional per a canviar la situació financera actual i la Universitat pot ser un
bon instrument per a arribar a aconseguir-ho.
Els diners poden arribar a transformar el món, este és l'objectiu, acostar als universitaris al camp
de les finances ètiques perquè les coneguen i pugan aplicar una iniciativa basada en aquesta
temàtica.
D'ací a realitzar estes Jornades Formatives per a difondre i donar a conéixer les finances ètiques
i la metodologia ApS de manera que mentres s'aprén es puga oferir un servei a la comunitat.
Per a la realització del projecte comptem amb el finançament del Centre de Cooperació al
Desenvolupament de la Universitat Politècnica

de València; el suport i

col·laboració

d'organitzacions socials amb una contrastada trajectòria en la promoció de les finances ètiques
i solidàries com són: Enginyeria Sense Fronteres - València; Enclau, Xarxa de finançament
alternatiu i CERAI, Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional i Fiare Banca Ètica.
Esta Jornada es dirigeix a la comunitat universitària de la UPV de manera prioritària, però
arribarà a altres persones i organitzacions sensibilitzades o amb interés sobre les alternatives
del finançament ètica i solidària i la metodologia d'ApS.

Dis-me i ho oblide
Ensenya'm i ho recorde
Involucra'm i ho aprenc

Jornades TransFormant-TE

ORGANITZEN

PATROCINA

COL·LABOREN

CONTACTE:
Rosa Mª García. ENCLAU. 96 322 29 80 administrador@enclau.org

Jornades TransFormant-TE

PROGRAMA JORNADES FORMATIVES
28 d'abril de 2014 Saló de Graus de l'ETSEAMN Enginyers Agrònoms Edifici 3p
de la Universitat Politècnica de València
9:30h Acreditació i recepció
9:45h Inauguració de la Jornada
En Juan Manzano, Secretari de Xarxa Enclau i membre grup Banca ètica d'ISF.
Na Rosa Puchades Pla, Vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació UPV.
10:00h Ponència: Les finances ètiques al servei de les persones
En José Redondo Sánchez
Membre d'Enclau- Xarxa de Finançament Alternatiu
11:00h Pausa café
11.30h Taller Teòric Pràctic: Què és l'Aprenentatge i servei (APS)?
Na Roser Batlle Suner
Pedagoga i promotora de l'APS, emprenedora social d'Ashoka
13.30h Menjar
15:00h Panell d'Experiències sobre APS i finances ètiques
En Marti Boneta Vicepresident d'OIKOCREDIT Catalunya
Na Nina González Fdez-Argüelles, Tècnica de FETS-Finançament Ètic i Solidari.
16:00h Taller Com posar en marxa un projecte d'APS?
Dª Roser Batlle Suner
Pedagoga i promotora de l'APS, emprenedora social d'Ashoka
18:00h Cloenda Jornades
Na Esther Roig Belloch, Presidenta de Xarxa Enclau
En Juan Manzano, Secretari de Xarxa Enclau i membre grup Banca ètica d’ ISF.
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