INFORMACIÓ DEL PROGRAMA EFEC – CURS 2021/2022

OBJECTIU D’EFEC
El principal objectiu del programa EFEC és oferir a les escoles públiques, concertades i privades
de Catalunya la possibilitat que els alumnes de 4t d’ESO rebin educació financera personal
bàsica.
Aquest objectiu s’emmarca en les recomanacions d’organismes internacional com l’Organització
per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i la Unió Europea (UE),
organitzacions que han fet èmfasi en la necessitat de dotar a la ciutadania de competències per
gestionar els seus ingressos i despeses.
Una població que s’apoderi de les seves decisions financeres obtindrà avantatges que
progressivament es traduiran en menors incidències econòmiques, augmentant el seu estalvi,
promovent la inclusió financera i evitant el sobreendeutament.
L’actual conjuntura econòmica demostra, més que mai, la necessitat d’oferir aquests
coneixements i habilitats per a diversos col·lectius, en diferents nivells, però molt especialment
per a escoles i adolescents.

SOBRE EFEC
El programa EFEC s’elabora en base a les diverses experiències que han generat conclusions
pràctiques i útils i, el suficient material formatiu en continguts pedagògics per escometre un
programa més ampli. En particular, es disposa de:




Material de suport al professorat, quan s’enfoca cap a la impartició per part dels propis
professors.
Àmplies conclusions extretes de la prova pilot del projecte EFEP i de les vuit edicions
EFEC.
Experiència en selecció, formació de voluntaris i manual de formació de formadors (per
a voluntaris, professionals del sector econòmic financer).
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Un 96,97% dels voluntaris participants a la 9a edició afirma que l’experiència l’ha ajudat
en el seu desenvolupament personal.

QUAN S’IMPARTEIXEN?
Pel curs 2021/2022, els tallers s’imparteixen:
-

Barcelona a partir de novembre de 2021 fins 31 de maig de 2022
Girona, Lleida i Tarragona de desembre de 2021 fins 31 de maig de 2022

CALENDARI
El calendari previst per a la 10a edició d’EFEC és el següent:




Inscripció de voluntaris: juliol 2021 fins novembre 2022
Sessions de formació a voluntaris del programa: octubre, novembre, desembre 2021,
gener 2022
Impartició de tallers: novembre 2021 fins 30 d’abril de 2022

INFORMACIÓ PER ALS VOLUNTARIS









Cada taller té una durada de 45 a 60 minuts (depenent de cada centre escolar)
Els centres escolars proposen els horaris per a realitzar els tallers, preferentment al matí.
Durant la realització del taller, hi haurà un professor del centre present a l’aula per tal de
facilitar el control i la participació de l’alumnat.
Al portal d’EFEC www.efec.cat i dins de l’intranet de cada voluntari, es podran consultar
els tallers disponibles, els pendents de realitzar i els que ja s’han realitzat.
Un mateix voluntari no podrà realitzar ,és de 3 sessions al mateix centre escolar.
El material didàctic és únic per a cada taller, i estarà disponible per al voluntariat en tot
moment al portal d’EFEC.
Les despeses de desplaçament seran liquidades a cada voluntari.
Pels professionals que disposin de la certificació EFA o EFP podran recertificar: 1,5
h/sessió realitzada, fins un màxim d’11 hores (norma EFPA España).

Un 99,24% dels voluntaris participants a l’última edició tornaria a participar a participar
com a voluntari i un 100% recomanaria a altres l’experiència.

QUÈ S’IMPARTEIX
Els set tallers s’han desenvolupat, revisat i avaluat amb un comitè assessor format per professors
de secundària, tècnics del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Institut
Català de Finances.
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Els títols dels tallers previstos per a la 10a edició són els següents:








Administrant els teus diners: gestió del pressupost personal
Endeutar-se? Amb Seny!: com evitar el sobreendeutament i conèixer els productes de
crèdit.
Inversió Intel·ligent i sostenible: entendre el binomi risc/rendibilitat. Finances
socialment responsables.
Els impostos i tu: per a què serveix un impost i les conseqüències del frau.
Finances per a la Vida: introducció a la planificació financera personal i a l’estalvi a llarg
termini.
(In)forma’t per decidir: el dret bàsic dels consumidors és el dret a la informació.
N’estàs Segur?: de què ens protegeixen les assegurances i quines són obligatòries.

ES SOL·LICITA A CADA VOLUNTARI


Registre al portal d’EFEC per a poder accedir a realitzar consultes, inscriure’s a les
sessions lliures, registrar els tallers impartits, etc.



Assistència obligatòria a una sessió formativa online pera a tots els voluntaris del
programa. Aquestes formacions es faran a l’inici del programa, durant els mesos de
octubre, novembre i desembre.



Es recomana la realització de 4 sessions durant el curs acadèmic que comprèn de
novembre de 2021 a 31 de maig del 2022. El voluntari pot triar els tallers que vol preparar
durant el desenvolupament del curs, no és obligatori impartir els set tallers. Aquest
plantejament pot implicar entre 2 i 3 desplaçaments a centres escolars de la zona o
comarca, propers a la zona de residència del voluntari, ja que s’intentarà els tallers en
les visites als centres escolars.



Al final del programa es demanarà a cada voluntari que complimenti l’enquesta de
qualitat.

APECTE IMPORTANT ABANS DE FER LA INSCRIPCIÓ
La gestió del programa és complexa, és molt important conèixer amb certesa la realitat de
voluntaris disponibles a cada població per poder cobrir les sessions dels centres escolars
d’aquestes poblacions sense problemes.
Per això, se sol·licita un seriós compromís a tots els voluntaris que s’inscriuen: compromís de
poder realitzar com a mínim 4 sessions.
EFEC ha realitzat amb èxit 9 edicions gràcies al compromís del voluntariat, sense el qual no
hauria estat possible. Us animem a continuar aquesta excel·lent tasca amb el rigor i l’entusiasme
demostrat.

Estem segurs que amb la vostra col·laboració, el resultat del programa EFEC 2021/202
serà molt positiu per a tothom, especialment, per als alumnes de 4t d’ESO.
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