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1r. Newsletter d’ Euroinvestment / Juliol 2019 
 

Prèambul : " Joc d’alfabetització financera europea per a adults" (projecte 
EuroInvestment) 
 

La investigació demostra que un nombre important 
de ciutadans europeus adults no tenen les 
competències claus necessàries per a la realització 
personal i l’ocupabilitat a través de l’aprenentatge 
permanent en una societat en ple coneixement. 
Concretament, diversos estudis realitzats durant els 
darrers cinc anys mostren que la majoria d’adults 
europeus tenen poques habilitats en coneixements, 
actituds i comportaments financers. Aquest 
coneixement està estretament relacionat amb 
l’alfabetització financera, que segons l’OCDE (2016) 
es considera una competència bàsica per als adults 
per assolir el benestar financer. 

En aquest sentit, el projecte Euroinvestment preveu 
desenvolupar un joc sobre alfabetització financera 
per millorar el coneixement financer i les habilitats 
dels adults, oferint oportunitats d’aprenentatge 
interactives i divertides. Els principals resultats del 
projecte inclouen els següents: 

- Pla estratègic per a l'educació financera 
d'adults poc qualificats a Europa; 

- Joc interactiu en línia per millorar 
l’alfabetització financera; 

- Un manual "Jugar segons les regles" que 
es dissenyarà per permetre un ús 
independent del joc. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
El projecte serà beneficiós tant per a adults amb 
poca qualificació com per a professional d’educació 
d’adults, experts financers i responsables polítics.  
Aquest grup objectiu s’assolirà mitjançant la difusió  
d’activitats, com ara: accions de formació i 
comunicació. A més, els resultats del projecte es 
difondran mitjançant esdeveniments multiplicadors 
específics que seran organitzats pels socis del 
projecte a Portugal, Espanya i Xipre. A més, tots els 
resultats del projecte estaran disponibles en la 
pàgina web del projecte EUROINVESTMENT. 

El consorci del projecte està format per sis soci de tres 
països europeus: INOVA + (Coordinador) -Portugal, 
CESAE-Portugal, ACCIÓN LABORAL-Espanya, Institut 
d’Estudis Financers-Espanya, CARDET-Xipre i INNOVADE-
Xipre. 

Per a més informació segueix-nos: 

Web: www.euroinvestment-project.eu 

Facebook: 
https://www.facebook.com/euroinvestmentproj 
ect/ 

LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/in/euroinvestment- 
project-446a93183/ 
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EUROINVESTMENT Reunió d’inici a Matosinhos, Portugal 

La reunió inicial del projecte EUROINVESTMENT va tenir 
lloc a Matosinhos, Portugal, els dies 21 i 22 de novembre 
de 2018. Durant la reunió inicial, els representants de les 
sis organitzacions associades europees : Portugal, Espanya 
i Xipre van tenir l’oportunitat de debatre sobre els 
resultats del projecte centrats en les característiques de 
qualitat i el tipus de joc en línia que tindrà com a objectiu 
desenvolupar habilitats d’alfabetització financera per a 
adults joves.  Juntament amb el joc, els socis també 
elaboraran un pla estratègic per a l’educació financera 
d’adults amb poca qualificació a Europa i també un manual 
"Juga amb les regles" que pot ser un recurs útil per als 
professionals  de formació d'adults ja que, proporcionarà 
informació sobre com el joc es pot utilitzar en entorns 
educatius. 

EUROINVESTMENT: El projecte llança el pla estratègic per impulsar 
l’alfabetització financera entre els adults poc qualificats d’Europa 
El projecte Euroinvestment busca dissenyar, provar i fer disponible un joc en línia que fomenti les habilitats i 
els coneixements d’adults poc qualificats en temes clau de l’alfabetització financera. En última instància, el 
projecte busca augmentar les capacitats dels adults poc qualificats, elevant les seves possibilitats d’assegurar 
millors llocs de treball i ocupació. Per fer-ho i com a punt de partida, els socis del projecte Euroinvestment 
han desenvolupat i publicat en línia el seu Pla estratègic per a l’educació financera d’adults amb poca 
qualificació a Europa.  

La versió completa del pla estratègic està disponible en anglès 
i es pot descarregar en la pàgina web del projecte juntament 
amb una versió breu, en anglès, castellà, català, portuguès i 
grec, que documenta les mancances i les necessitats de 
coneixement financer a Espanya, Portugal i Xipre. 

El pla estratègic engloba les conclusions de la investigació que 
els socis del projecte han dut a terme i explora l’alfabetització 
financera a la UE, oferint també marcs de competències 
nacionals per a Espanya, Portugal i Xipre juntament amb els 
jocs ja disponibles en aquest camp. El pla també destaca un 
conjunt de temes que cal abordar en el disseny d’eines 
educatives pràctiques per millorar els coneixements i les 
habilitats financeres dels adults amb poca qualificació. El més 
important és que el consorci l’utilitzarà com a guia per 
desenvolupar un joc en línia eficaç i dissenyat específicament 
per augmentar l’alfabetització financera d’adults poc 
qualificats (joves de 18 a 55 anys). 
 
Llegiu el pla estratègic per obtenir més informació: Strategic Plan. 

http://www/
https://euroinvestment-project.eu/resources/EuroInvestment_StrategicPlan.pdf
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Euroinvestment la pàgina web està disponible en 5 idiomes ! 

 La pàgina web d’Euroinvestment ja està disponible en anglès, portuguès, 
castellà, català i grec. El nostre lloc web inclou informació sobre el projecte i 
els objectius generals, els socis, la metodologia a seguir, els resultats, les 
notícies i el joc interactiu. La plataforma eLearning acollirà el joc, que es 
proporcionarà en format digital basat en pedagogies d’eLearning i gamificació, 
aprenentatge basat en el treball, estudis de casos i col·laboració.  

Consulteu el nostre lloc web fàcil d’utilitzar a: www.euroinvestment-project.eu 

 

Segueix els passos següents:  
- El consorci està treballant en el ‘’ Joc interactiu en línia per millorar l’alfabetització financera (IO2) ’’ 

- El joc interactiu es desenvoluparà basant-se en els temes identificats al mapa de coneixement financer "Diners i 
transaccions", "Planificació i gestió " i "Risc i crèdit". 

- La segona reunió de socis es durà a terme l'octubre de 2019 a Nicòsia, Xipre, a càrrec de CARDET. 

Consorci  
 

INOVA+ 
 
www.inova.business 

 
CESAE 

 
www.cesae.pt 

 
IEF 

 
www.iefweb.org 

 
Acción Laboral 

 

www.accionlaboral.com 

 

CARDET 

 
 
www.cardet.org 

 

INNOVADE 

 
 
www.innovade.eu 
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