ANEXO V
"FINANZAS PARA MORTAIS". OPCIÓNS FORMATIVAS
OPCIÓN 1: COMO XESTIONAR MELLOR A TÚA ECONOMÍA
(Recomendada para alumnos de 3º ESO e FP Básica)
Consumo intelixente
 Educación Financeira.
 Por que é importante saber de finanzas?.
 Consumo Intelixente.
 Por que facer un presuposto?.
 Aforro.
Aprendendo a aforrar
 Os diferentes usos do diñeiro.
 Consumo e aforro responsables.
 Como administrar o diñeiro de forma eficiente nunha economía familiar.
Proxectos solidarios
 O concepto de rendibilidade e o custo de oportunidade.
 Inversións rendibles vs. inversións solidarias.

OPCIÓN 2: COMO XESTIONAR AS TÚAS CONTAS BANCARIAS
(Recomendada para alumnos de 4º ESO e FP Básica)
Manexo de contas bancarias
 Contas bancarias e depósitos á vista.
 Que son as tarxetas bancarias?. Tipos e características.
 Transferencias e cheques.
 A banca a distancia.
Os aforros

Produtos de aforro: depósitos a prazo.

Contas correntes vs. cadernos.

Produtos de inversión.

Renda Variable: bolsa, fondos de inversión, plans de pensións.
Operacións financeiras
 Produtos de financiamento.
 O endebedamento intelixente.
 Un crédito ou un préstamo?
 Préstamos: persoal ou hipotecario.
Medios de pago no estranxeiro
 Cambio de moedas: canto, cando e onde facelo.
 Uso de tarxetas no estranxeiro: efectivo vs. tarxeta. Consellos.
 Outros medios: apps de envío de diñeiro.
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OPCIÓN 3: OS AFORROS
(Recomendada para alumnos de 1º bacharelato e Ciclo Medio)
A economía dun país

Análise da economía dun país.

Principais indicadores económicos: PIB, desemprego, débeda, inflación.

Vídeo: variables macroeconómicas.
Fonte de ingresos dun país
 Principais ingresos públicos.
 Débeda pública.
 Cotizacións sociais.
 Transferencias recibidas.
 Impostos.
Gasto dun país
 Orzamentos xerais do Estado.
 Quen gasta nun país.
 Principais partidas de gasto.
As pensións

O Sistema da Seguridade Social.

Os cambios demográficos: Taxa de natalidade, Esperanza de vida, Pirámide de
poboación.

Evolución das pensións.

Que outras opcións existen, comparación de sistemas.
OPCIÓN 4: INVERSIÓNS E INICIATIVA EMPRENDEDORA
(Recomendada para alumnos de 2º bacharelato e Ciclo Superior)
Deseñando o futuro
 Empregado vs. traballador por conta propia.
 Nómina vs. orzamento/factura.
 Impostos: IRPF, IVE.
 Cotización Seguridade Social.
Proxectos de negocio
 Plan de negocio: Modelo Canvas.
 Idea: proposta, actividades, recursos.
 Asociacións: clientes e socios.
 Comercial: canles e relación.
 Números: estrutura custos e fluxo de ingresos.
Que hai que coñecer para montar unha empresa
 Persoa física vs. persoa xurídica.
 Principais tipos de empresa.
 Puntos a valorar.
 Cadro comparativo.
Como facer medrar a miña empresa
 Tipos de financiamento.
 Financiamento propio: 3F e autofinanciamento.
 Financiamento alleo: crowfunding, crowlending, subvencións, Business Angel.
 Conta de resultados simplificada.
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