BASES DEL CONCURS ESCOLAR D’INFOGRAFIES
Programa EFEC - Curs acadèmic 2017/2018

Aquest concurs, que se celebra en el marc del programa EFEC (Educació Financera a les
Escoles de Catalunya), té com a principal objectiu potenciar l’educació financera, la
iniciativa i l’esperit emprenedor dels alumnes que hi participen, impulsant i fomentant la
creativitat, la innovació i el disseny en l’àmbit de l’educació financera.

Per poder participar en el concurs caldrà que el centre estigui inscrit com a participant a la
6a edició d’EFEC i haver complimentat el formulari per a l’inscripció penjat al web d’EFEC.
Són destinataris d’aquests concurs els alumnes dels grups de 4t d’ESO de centres escolars
que participin en l’actual edició, que es desenvoluparà durant el curs acadèmic 2017/2018.
Cada centre escolar té dret a presentar una infografia (el centre escolar pot fer un concurs
intern previ i presentar a EFEC la infografia finalista), que pot estar realitzada
individualment o per parelles.
La participació en aquest concurs és totalment gratuïta, i suposa l’acceptació expressa de
les bases del mateix.

Per a que la inscripció sigui vàlida i optar als premis, caldrà complimentar el formulari de la
pàgina www.efec.cat/main/concurs
Hauran de signar l’autorització d’ús dels drets d’imatge els tutors legals dels alumnes
guanyadors i dels alumnes participants que apareguin a la pròpia infografia. El responsable
dels tallers EFEC a l’escola serà l’encarregat de fer arribar els drets d’imatge.
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La infografia ha de tenir una extensió màxima d'una pàgina DIN A4. El contingut de la
mateixa ha de tenir una relació directa amb l’educació financera, tenint en compte els
continguts dels tallers del programa EFEC.
La infografia s’haurà d’enviar a: cpons@iefweb.org
La finalització del termini per a la presentació de les infografies és el 30 d’abril de
2018

Es lliuraran 3 premis de diferent categoria, que rebrà l’alumne que hagi participat en la
infografia (màxim 2 alumnes per infografia)


1r Premi: Estada en un campus d’anglès (1 setmana al juliol)



2n Premi: Càmera esportiva o similar



3r Premi: Altaveus sense fil o similar

Tots els centres i alumnes participants als Premis EFEC rebran un diploma de
reconeixement.
Els alumnes guanyadors recolliran el premi a l’acte de cloenda de la 6a edició.

Els Premis EFEC els avaluarà un jurat format per professionals de l’àmbit educatiu i
financer.
Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres.
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El jurat valorarà les següents característiques de les infografies:


Claredat en els conceptes: ús de paraules clau, imatges, composició i associació
de conceptes.



Exposició de les idees centrals: diferència entre idees principals i secundàries.



Ús d’imatges i colors: fer servir imatges per a representar conceptes i color per
associar idees i emfatitzar.



Ús dels espais, línies i textos: organitzar l’espai disponible de manera que la
composició segueixi una estructura.



Èmfasi i associacions: utilitzar diferents colors, imatges i mida del text per
identificar els conceptes principals i les seves relacions.



Redacció, ortografia, puntuació i gramàtica: es valorarà positivament la falta
d’errors d’aquest tipus.

La resolució dels premis es farà un mes després de la data límit per a la presentació de la
infografia. El nom dels guanyadors es farà públic al web d’EFEC www.efec.cat

Les persones i escoles participants atorguen de forma expressa el seu consentiment per a
l’ús i distribució sense afany de lucre de les infografies com a material divulgatiu, tant per
l’organització i celebració del concurs, com per al desenvolupament de futures edicions i la
producció de tot tipus de materials audiovisuals o de suport, presents o futurs, que en el
marc de l’educació financera consideri adequat l’IEF.
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Es podrà procedir a la publicació de les dades de les escoles que hi participen a la web
d’EFEC, amb l’objecte de difondre i promoure els premis.
Les dades personals que es facilitin a l’Institut d’Estudis Financers, seran objecte de
tractament automatitzat d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, sobre Protecció de Dades
Personals, i s’incorporaran en un fitxer responsabilitat e l’IEF, amb l’exclusiva finalitat de la
gestió d’aquests premis. La facilitació de les dades suposarà la plena conformitat de les
bases i condicions d’atorgament dels premis. Es podrà accedir a la consulta, modificació o
cancel·lació d’aquestes dades a través del correu electrònic cpons@iefweb.org o per correu
postal a la seu de l’Institut d’Estudis Financers (Av. Josep Tarradellas 123, 2a planta - 08029
Barcelona)

El concurs es desenvoluparà en els terminis i les fases següents:
PART PRIMERA: Els participants es poden registrar a partir del mes de setembre de 2017
al web d’EFEC http://www.efec.cat/main/concurs
PART SEGONA: Enviament de la infografia i de la cessió dels drets d’imatge (en cas de
requerir-ho) a través de correu electrònic a: cpons@iefweb.org La infografia es pot enviar
fins el dia 30 d’abril de 2018.
PART TERCERA: Valoració del jurat i anàlisi dels projectes presentats. El veredicte es farà
públic abans del 30 de maig de 2018 al web d’EFEC.
PART QUARTA: Atorgament dels premis: Els guanyadors es publicaran a la pàgina web
d’EFEC i se’ls farà lliurament del premi durant l’acte de cloenda de la 6a edició d’EFEC,
prevista pel maig/ juny de 2018.
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