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COMENÇA EL JOC:
Joc d’Educació Financera
per a Adults

www.euroinvestment-project.eu

L’essència del projecte
Els adults amb un nivell de competències baix tenen
un rati d’atur més elevat. Un nombre signiﬁcatiu de
ciutadans europeus té mancances en competències
bàsiques: al voltant d’una quarta part de la població
adulta té un nivell baix en lectoescriptura,
matemàtiques i habilitats digitals, fet que incrementa
el seu risc d’atur i exclusió social, i per tant, de pobresa.
Amb la voluntat d’abordar aquestes qüestions, el Joc
d’Educació ﬁnancera per a Ciutadans Adults té com a
prioritat:

• Desenvolupar habilitats i competències
rellevants en adults amb un nivell de
competències baix;
• Millorar i ampliar l’oferta formativa de
qualitat destinada a cobrir les necessitats de
les persones adultes amb poca qualiﬁcació o
un nivell de competències baix;
• Reforçar i desenvolupar les competències
dels educadors en matèria d’educació
ﬁnancera.
El projecte Euroinvestment pretén dissenyar,
testar i elaborar un joc interactiu a mida dirigit
a adults poc qualiﬁcats per fomentar el seu
coneixement i les seves competències
bàsiques en termes d’educació ﬁnancera com
per exemple: l’interès compost, la diversiﬁcació
del risc, i l’exploració del grau de vulnerabilitat
vinculat al crèdit, l’estalvi i les inversions, entre
d’altres.

Els objectius
Els objectius especíﬁcs són els següents:
• Dissenyar i desenvolupar diverses eines i materials
per fomentar l’educació ﬁnancera en adults amb un
nivell de competències baix;
• Oferir un taller per a proveïdors de formació d’adults,
per tal que puguin utilitzar els resultats del projecte
en les seves pròpies sessions;
• Desenvolupar un pla estratègic per a experts
ﬁnancers relacionats amb el desenvolupament de
programes sobre educació ﬁnancera per a adults;
• Dissenyar un mecanisme que permeti un ús
independent del joc iinteractiu per a tots els grups
destinantaris;
• Augmentar les competències dels adults poc
qualiﬁcats per millorar la possibilitat d’aconseguir
millors llocs de treball;
• Augmentar les competències en habilitats digitals
bàsiques dels adults poc qualiﬁcats i dels proveïdors
de formació que facin ús del joc i la plataforma.

Destinataris
• Adults amb un nivell de competències baix;
• Proveïdors i Professionals de l’Educació
d’Adults;
• Experts Financers.

Resultats i Activitats
• Pla estratègic d’educació ﬁnancera d’Adults poc
qualiﬁcats a Europa: informe sobre les mancances i
les necessitats en educació ﬁnancera per a adults
poc qualiﬁcats en els països membres del consorci,
basant-se en el marc europeu i nacional;

• Regles del joc Euroinvestment: manual per
permetre l’ús independent del joc tant per part
d’adults poc qualiﬁcats com per a proveïdors
de formació, així com per proporcionar més
profunditat teòrica dels temes tractats en
el joc.

• Model de joc Euroinvestment: joc divertit, interactiu i
didàctic que respondrà a les necessitats i
mancances identiﬁcades, i es complementarà amb
una plataforma en línia per allotjar el joc i els
principals resultats i èxits del projecte;

El joc
Es desenvoluparà un joc interactiu centrat en les principals necessitats dels adults amb un nivell de
competències baix en matèria d’educació ﬁnancera dels països membres d’aquest consorci. El joc
s’utilitzarà com a eina en els programes d’educació ﬁnancera per a adults.
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