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Newsletter Final d’Euroinvestment / Gener 2021 

Preàmbul: "Joc Europeu d’Educació Financera per a Adults " (projecte 

Euroinvestment)   

Després de dos anys de treball, el projecte 

Euroinvestment ha completat amb èxit totes les 

seves activitats i s’ha establert el pla de cicle vital 

del projecte. Durant aquest llarg viatge 

d’experiències, lliçons i reptes, el consorci ha 

desenvolupat materials educatius per afavorir el 

coneixement i les competències dels adults poc 

qualificats sobre alfabetització financera. La 

implementació del projecte ha contribuït a 

millorar les oportunitats d'aprenentatge existents 

per als adults per desenvolupar habilitats i 

competències d'alta qualitat en alfabetització 

financera. 

El joc  

Estem orgullosos de llançar el joc 

d’Euroinvestment en anglès i substitulat en  cinc 

idiomes (anglès, portuguès, castellà, grec i català), 

com una forma divertida, interactiva i didàctica de 

millorar les habilitats d’alfabetització financera 

dels adults. 

Accedeix al joc aquí!   

El joc d’Euroinvestment consta de 15 minijocs 

sobre temes d’alfabetització financera que es 

divideixen en les àrees següents: 

• Planificació & Gestió 

• Diners & Transaccions 

• Risc & Crèdit 

En jugar als minijocs, els adults podran millorar els 

seus nivells d’alfabetització financera sobre 

conceptes com ara; gestionar els seus ingressos i 

despeses, prendre millors decisions d’estalvi i 

préstec, tenir més probabilitats de planificar la 

jubilació i mantenir les accions més diverses en el 

seu full de balanç. 

Aquesta sèrie de jocs a l'àrea de Risc i crèdit ajuda 

als usuaris a entendre el concepte de crèdit, fet 

que els permet prendre decisions més 

responsables quan consideren estalviar o 

demanar un préstec. 

 

El conjunt de minijocs sobre Diners & Transaccions 

té com a objectiu ajudar els usuaris a identificar les 

transaccions comercials mitjançant descompte, 

interessos, impostos i conversions de moneda. 

 

La darrera sèrie de minijocs, sobre Planificació & 

Gestió, permet als usuaris aprendre els fonaments 

bàsics de la planificació financera per assegurar i 

assolir els seus objectius personals com a resultat 

d’una gestió intel·ligent dels diners.  

Tots els jocs es poden utilitzar de forma gratuïta i 

tantes vegades com  es vulgui. 

https://euroinvestment-project.eu/ca/
https://euroinvestment-project.eu/ca/
https://www.euroinvestment-project.eu/ca/game
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Com jugar 

Els usuaris poden navegar per la llista de mini-jocs 

classificats per categories. Al començament de 

cada joc, trobaran un tutorial explicatiu del 

funcionament de les següents activitats. 

Fes una ullada al llistat de tots els jocs  aquí ! 

Workshops & Esdeveniments 

Els socis també han completat darrerament una 

sèrie de tallers amb educadors d'adults i 

esdeveniments per a formadors i públic en general 

per difondre les activitats del projecte a tots els 

països amb socis participants. Durant els 

esdeveniments, es va introduir als usuaris els 

objectius del projecte, el joc i el material de 

suport.  A més, se'ls ha proporcionat diferents 

maneres de com poden i han d'incloure els 

recursos del joc i del projecte en els seus propis 

cursos o la seva vida quotidiana. En general, els 

socis van rebre comentaris positius i notables 

sobre la utilitat i la importància d’aquestes 

iniciatives amb impacte (inter) nacional. 

 

 

 

 

Com segueix? 

La majoria de les activitats i resultats del projecte 

es mantindran un cop finalitzat el projecte, seguint 

un dels objectius del projecte, que és produir i 

posar a disposició recursos educatius d'accés 

obert en diversos idiomes (portuguès, espanyol, 

grec, català i anglès).  

Sobre aquest tema, és important referir-se a que 

tots els recursos també estan disponibles en 

català, sota la iniciativa de l’Institut d’Estudis 

Financers (IEF) per augmentar la transversalitat i la 

difussió dels resultats entre els usuaris finals. Els 

jocs d’Euroinvestment són el resultat de la 

possibilitat de popularitzar  i reproduir conceptes 

financers ja que, aquests recursos educatius de 

qualitat es poden utilitzar amb flexibilitat tant en 

l’educació d’adults com en altres àrees educatives. 

Per obtenir més informació, ens podeu seguir: 

Website 

 Facebook 

LinkedIn

 

 

 

https://www.euroinvestment-project.eu/ca/game
http://www.euroinvestment-project.eu/
https://www.facebook.com/euroinvestmentproject/
https://www.linkedin.com/in/euroinvestment-project-446a93183/
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Partnership 

 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 

 


