INFORMACIÓ PER A CENTRES ESCOLARS – CURS 2020/2021

EFEC: QUÈ ÉS EFEC?
En l’actual marc econòmic-financer, cal oferir coneixements financers a diversos col·lectius i a
diferents nivells, especialment als joves. Per aquest motiu va sorgir al 2012 el programa EFEC,
amb l’objectiu d’oferir a les escoles de Catalunya la possibilitat d’impartir educació financera
bàsica als alumnes de 4t d’ESO (últim curs escolar d’Educació Secundària Obligatòria).
La peculiaritat del programa és que els tallers són impartits per treballadors voluntaris vinculats
al sector econòmic/financer, per funcionaris de l’Agència Tributària de Catalunya i professors
de secundària, prèviament formats per l’IEF. Els centres escolars que participen en el programa
s’apunten de manera voluntària per tal que els seus alumnes rebin competències en finances
personals.
El programa s’emmarca en les recomanacions d’organismes internacionals com l'Organització
per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i la Unió Europea (UE) i està
supervisat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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Aquest programa s’ofereix de manera gratuïta als centres escolars

QUAN S’IMPARTEIXEN?
Per tal d’assegurar la cobertura a tots els centres escolars, els tallers pel curs acadèmic
2020/2021 s’imparteixen:
-

Demarcació de Barcelona des del novembre de 2020 fins al 30 d’abril del 2021.
Demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona des del desembre del 2020 fins al 30
d’abril del 2021.

El 92,68% dels centres escolars participants de la 8a edició volen continuar a la
propera edició

NORMATIVA EN LA PROGRAMACIÓ DELS TALLERS
✓

Els tallers són de 60 minuts de durada.

✓

No es podrà programar més d’un taller a la mateixa hora per a grups diferents. Es
demana tenir en compte aquesta norma per evitar el desplaçament de dos voluntaris a la
vegada. En cas de necessitar-ho contactar amb l’equip del programa.

✓

Es recomana programar els tallers en horari consecutiu per a diferents línies (així un
mateix voluntari pot impartir dues sessions consecutives).

✓

Per a les poblacions no capitals de demarcació, es sol·licita evitar iniciar els tallers a les
08:00h del matí i programar-los a partir de les 09:00h. Per a capitals de província es poden
iniciar a les 08:00h.

✓

Cal programar els tallers en horaris d’assistència obligada. No es poden programar els
tallers en aquells dies en què part de l'alumnat estigui absent per altres activitats.

✓

Es recomana programar un mínim de 3 tallers a cadascuna de les línies participants.

✓

A l’hora de programar s’han de tenir en compte possibles sortides, festius de lliure elecció,
viatges de fi de curs i altres casuístiques que facin impossible la realització del taller.

✓

Un cop enviada la proposta de programació de sessions, l’equip organitzador d’EFEC la
revisarà i validarà.

ASPECTES IMPORTANTS DEL PROGRAMA
El centre escolar ha d’assignar una persona responsable del programa EFEC, la qual serà
el contacte per al voluntari que hi vagi i per l’organització del programa. Aquesta persona li
facilitarà al voluntari totes les eines per a impartir la sessió.
✓

Abans d’iniciar-se els tallers, l’escola rebrà una caixa, a nom de la persona de contacte,
amb tot el material necessari per als alumnes. S’haurà de comprovar amb temps suficient
que el material s’ha rebut correctament.

✓

Aquesta caixa ha de romandre al centre, i cada vegada que es realitzi un taller s’ha
d’entregar el material corresponent al voluntari.

✓

Abans de l’inici de cada taller la persona responsable ha de comprovar que les aules
disposen d’ordinador, projector i connexió a Internet.

✓

És obligatori que hi hagi un professor present a l’aula durant la sessió (per ajudar en la
gestió dels alumnes i facilitar la participació).

Els centres escolars disposaran d’una contrasenya per poder accedir a la intranet, on es
podran dur a terme les següents gestions:
✓
✓

Revisar les dades del centre escolar.
Validar el número de línies i alumnes que participaran a EFEC (dins de l’apartat
“Programació de sessions”).

✓
✓

Programar la graella dels tallers per a cada línia del curs.
Notificar incidències.

A l’acabar la participació al programa EFEC, es sol·licita complimentar les enquestes de
qualitat:
✓
✓

Als alumnes participants, quan hagin finalitzat els tallers.
A la persona responsable del programa EFEC del centre, qui haurà de fer un recull
d’opinions d’aquells professors que hagin estat presents als tallers, i contestar
l’enquesta de satisfacció online.

Estem segurs que amb la vostra col·laboració i la dels voluntaris, el resultat del
programa EFEC 2020/2021 serà molt positiu per a tots els qui hi estem involucrats,
especialment per als alumnes de 4t d’ESO.

