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BASES DEL CONCURS



1. PARTICIPANTS
8è Concurs d’Infografies

▪ Per a poder participar en el concurs caldrà que el centre estigui inscrit com a participant en la
11a Edició d’EFEC

▪ Són destinataris d’aquest concurs els alumnes dels grups de 4t d’ESO de centres educatius que
participin en l’actual edició, que es desenvoluparà durant el curs 2022/2023

▪ Cada centre escolar té dret a presentar una infografia que pot ser realitzada individualment o
per parelles

▪ La participació és gratuïta i suposa l’acceptació de les bases del concurs



2. DOCUMENTACIÓ

▪ Els centres que vulguin participar en la 8a edició del Concurs d’infografies d’EFEC hauran
d’omplir el formulari disponible en el següent enllaç: forms.efec.cat/competition/efec

▪ La plataforma d’inscripció reconeix el número de centre. Si no t’has apuntat a l’edició actual
d’EFEC, no podràs apuntar-te al concurs.

▪ Els tutors legals dels alumnes guanyadors del concurs hauran de signar l'autorització d'ús dels
drets d'imatge. El responsable dels tallers EFEC a l'escola serà l'encarregat de fer arribar els drets
d'imatge.
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3. FORMAT DE LA INFOGRAFIA

▪ Es recomana que la infografia tingui una extensió màxima d’una pàgina DIN A4.

▪ El contingut de la infografia ha de tenir relació directa amb l’educació financera, tenint en
compte els continguts treballats en els tallers d’EFEC.

▪ Es recomana entregar la infografia en JPG o PDF.

▪ Aquestes eines us poden servir per dissenyar la infografia: Canva, Piktochart, Infogram, Genially.
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4. TERMINI DE PARTICIPACIÓ I ENTREGA

Es recomana realitzar la infografia just després d’haver assistit al taller
que es treballi. Així els alumnes tindran els coneixements més recents!

3 d’octubre 2022 30 d’abril 2023

Obertura de les 
inscripcions per 

participar al 8è Concurs 
d’Infografies d’EFEC

Data límit d’entrega de 
les infografies. Cada 
centre pot presentar 

una infografia

!
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5. PREMIS

Es lliuraran tres premis de diferent categoria, que rebrà l’alumne o alumnes que hagin participat
en la infografia (màxim 2 alumnes per infografia).

1. Ordinador portàtil o regal d’import similar

2. Tauleta tàctil o regal d’import similar

3. Rellotge intel·ligent o regal d’import similar
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6. JURAT

Les infografies les valorarà un jurat format per professionals de l'àmbit educatiu i financer. Els acords
s'adoptaran per majoria simple dels membres. La resolució dels premis es farà quinze dies després de la
data límit per a la presentació de les infografies.

Per a la votació de les infografies, el jurat tindrà en compte:

▪ La claredat en els conceptes

▪ L’exposició de les idees centrals

▪ L’ús d’imatges i colors

▪ La composició estructurada

▪ L’èmfasi i les associacions

▪ La coherència i la cohesió
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7. CONCURS D’INFOGRAFIES 21/22

1r Premi

Institut Carles Vallbona

2n Premi

Institut Quercus

3r Premi

Institut Olivar Gran
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7. FINALISTES CONCURS D’INFOGRAFIES 21/22

Finalista Girona

Escola Vedruna de Ripoll

Finalista Lleida

Col·legi El Carme

Finalista Tarragona

Institut Domènech i Montaner
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8. ASPECTES LEGALS

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

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 tota mena de materials audiovisuals o
de suport, presents o futurs, que en el marc de l’educació
financera consideri adequat l’IEF.

PROTECCIÓ DE DADES

Es podrà procedir a la publicació de les dades de les escoles que hi participen

en 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 el que estableix el Reglament (UE)

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a

la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la

Directiva 95/46 / CE ( "RGPD") i en la Llei 3/2018, de protecció de dades

personals i Garantia de Drets Digitals ("LOPDGDD"). Així mateix,

s’incorporaran en un fitxer responsabilitat de 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 efec@iefweb.org o per correu postal a la seu de l’Institut

d’Estudis Financers (Av. Josep Tarradellas 123, 2a planta - 08029 Barcelona).
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CONTACTA AMB NOSALTRES:

934124431

efec@iefweb.org


