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Promoció de l'alfabetització
financera a l'educació primària a

través de la gamificació i la
narració DIGItal

Major consciència de les polítiques
nacionals i de la UE sobre educació
financera per part dels docents i dels
responsables polítics
Millora de les competències financeres
dels alumnes entre 9 i 12 anys
Adopció duna pràctica densenyament
integral a les escoles associades i
associades, que involucre aprenentatge
formal, pràctiques densenyament
basades en la comunitat i aprenentatge
combinat

Socis del projecte

Difusió de currículums d'educació

financera en etapes educatives

primerenques a nivell local, regional,

nacional i de la UE

Suport al procés dharmonització de les

polítiques educatives de la UE en

matèria deducació financera

Promoció de pràctiques digitals

combinades a les escoles a nivell local,

regional i de la UE

Els resultats a llarg termini són: 

01.02.2022 – 31.01.2024
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Objectiu Material didàctic DigiFinEdu que
inclourà almenys 10 mòduls amb
planificació didàctica, material i
instruccions per a professors,
pares i estudiants
Novel·la visual DigiFinEdu, un
videojoc educatiu sobre
Alfabetització Financera, que
combina metodologies de narració
digital i gamificació

Sensibilitzar sobre les polítiques i

les estratègies educatives

d'Alfabetització Financera a

escala nacional i internacional

Grups destinataris

L'objectiu d'aquest projecte és
desenvolupar l'alfabetització
financera potencial de la generació
jove europea mitjançant el foment i la
millora de l'educació financera dels i
les estudiants al final de l'educació
primària. Alhora, es pretén empoderar
també les famílies i mestres a través
del material educatiu enfocat a
desenvolupar confiança i
familiarització amb l'entorn financer i
predisposició positiva respecte a la
seva gestió autònoma

Promoure la implementació de
l'Alfabetització Financera a
l'educació primària i secundària
inferior
Millorar les competències de pares
i professors a l'ensenyament
d'Alfabetització Financera
Incrementar la inclusió dels pares
en el procés educatiu dels fills

Objectius

Alumnes deducació primària i

primer cicle de secundària

Professors deducació primària i

primer cicle de secundària

Pares

Resultats previstos

Impacte

Més coneixement i consciència

sobre les pràctiques

d'ensenyament formal i no formal

d'alfabetització financera de

mestres i pares

Els resultats a curt termini inclouen:

Material metodològic de
DigiFinEdu que consistirà en un
llibre electrònic que brindarà una
descripció detallada del context
actual de l'educació financera a
nivell nacional i transnacional i una
pràctica d'ensenyament innovador
d'educació financera per a mestres
i pares


