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Descrición do curso

O curso Consumo e finanzas na aula está organizado conxuntamente pola Consellería de Educación e Orde-

nación Universitaria e o Ins�tuto Galego do Consumo e da Competencia (organismo autónomo pertencente

á Consellería de Economía, Emprego e Industria), co obxecto de proporcionarlle aos docentes as ferramen-

tas precisas para desenvolver o tratamento do consumo e as finanzas na aula, favorecendo o desenvolve-

mento das competencias básicas e dos con�dos curriculares da etapa.

Para un mellor aproveitamento do curso, aconséllase ler de�damente esta  Guía didác�ca,  que permite

coñecer a dinámica e a estrutura do curso, así como a forma de comunicación e de avaliación.

Persoas �toras

María Rodríguez Lucía Hermida Laura Ferreira

Obxec�vos

Os obxec�vos do curso son:

Analizar os servizos financeiros desde unha perspec�va de consumo.

Ofrecer con�dos para a aplicación na aula e na vida diaria do alumnado.     

Dar ferramentas ao profesorado para o fomento dun consumo responsable nas finanzas.

Empregar ferramentas das TIC para a adquisición de coñecementos na formación con�nua e posi-

ble aplicación posterior nas aulas.
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Competencias profesionais do profesorado

O rol docente cons�túe un elemento clave no proceso de ensino-aprendizaxe, sobre todo canto máis aber-

to e flexible sexa o currículo. É preciso que o docente posúa ou adquira unhas competencias que lle permi-

tan desenvolver capacidades prác�cas e cogni�vas, así como ac�tudes e ap�tudes que poida trasladar ao

seu alumnado.

Dende unha perspec�va máis ampla o papel do docente debe integrar os eidos do saber, do saber ser e es-

tar, do saber facer qué, e do saber facer cómo.  Por iso neste curso preténdese traballar a temá�ca finan-

ceira dende estes catro aspectos, e así favorecer a adquisición e o desenvolvemento das seguintes compe-

tencias:

Competencia: Interlocutor/a e referente na comunidade educa�va (forma de ser e relacionarse cos

demais).

Subcompetencia:  Xes�ón e  promoción de valores  e  convivencia,  compromiso persoal  e

é�co.   Será  responsabilidade  do  docente  fomentar  un  clima  posi�vo  na  aula  promovendo  a

confianza,  tolerancia  e  o  respecto  fomentando  ac�tudes  par�cipa�vas  que  favorezan  a

aprendizaxe.

Competencia instrumental e transversal: Especialista na súa materia. Centrada na facultade de ser

consciente das capacidades cogni�vas para a adquisición, emprego e xes�ón do coñecemento,

referido á área, materia ou módulo obxecto dunha especialidade e ao coñecemento pedagóxico

sobre educación.

Subcompetencia: Xes�ón do  coñecemento existente. É capaz  de construír  coñecemento

integrándoo de xeito crí�co na súa realidade, discernindo, seleccionando e adaptando os con�dos

relevantes en función das necesidades do momento educa�vo no que se atope.

O modelo completo das competencias profesionais docentes pode ser consultado en diferentes

formatos: Acceso ao m  o  delo  .

Con�dos

Na cabeceira do espazo virtual atópase un módulo inicial con algunhas orientacións e
consellos en referencia á formación e aprendizaxe na Rede.

O curso divídese en 6 módulos, un módulo inicial e outro final, nos que se fai un percorrido desde a iden�fi-

cación dos diferentes servizos financeiros pasando polos riscos que poden presentar e como solucionar as

problemá�cas coa banca.
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Trátase de coñecer os aspectos mais básicos dos servizos financeiros de cara a súa aplicabilidade nas aulas,

para desenvolver os con�dos curriculares propios da etapa, así como o tratamento das finanzas como con-

�do curricular en si mesmo.

A con�nuación descríbense os módulos que compoñen o curso:

Módulo 0: INICIAL. PRESENTACIÓN DO CURSO.

o Guía didác�ca

o Foro de presentación

Módulo 1:  DEREITOS E OBRIGAS EN SERVIZOS E PRODUTOS FINANCEIROS

o Dereitos e obrigas

o Tipos de contas

o Tarxetas de pago

o Outros produtos financeiros

Módulo 2: CRÉDITOS AO CONSUMO

o Que son: Caracterís�cas

o Oferta e información publicitaria

o Información contractual e con�do do contrato

o Contratos vinculados

o Dereito de desis�mento e reembolso an�cipado

Módulo 3: SERVIZOS FINANCEIROS A DISTANCIA

o Que son

o Requisitos da información previa ao contrato

o Contratos a distancia

o Servizos e comunicacións non solicitadas 

o Dereito de desis�mento
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Módulo 4:  PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS: NOVIDADES NORMATIVAS

o Que son

o Información previa ao contrato

o Contratos

o Cláusulas chan

o Novidades norma�vas

Módulo 5:  VÍAS DE RECLAMACIÓN E RECOMENDACIÓNS

o Reclamacións ante o Servizo de Atención ao Cliente (SAC)

o Reclamacións ante o Banco de España

o Reclamacións ante o Ins�tuto Galego de Consumo e da Competencia

o Recomendacións e orzamentos

o Lexislación

Módulo 6: APLICACIÓN PRÁCTICA NA AULA

o Competencias a traballar

o Experiencias didác�cas

 MÓDULO FINAL.

o Avaliación

Metodoloxía

A metodoloxía proposta para realizar o curso que se describe nesta guía baséase nunha idea de aprendizaxe

colabora�va. Para iso será imprescindible a par�cipación nos foros de debate ou opinión, de xeito que o

alumnado poida enriquecerse coas achegas de todas as persoas par�cipantes, construíndo entre todos e

todas unha aprendizaxe significa�va.

As �toras  do  curso  realizarán un seguimento individualizado do  alumnado  e  tentarán atender  as  súas

demandas,  prestarlle  apoio  e  resolver  as  súas  dúbidas  e  necesidades  forma�vas  e  de  ampliación  de

documentación e coñecementos.
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Seguimento e desenvolvemento do curso.

0 INICIAL. PRESENTACIÓN DO CURSO ( 1hora) Data

Revisión da guía didác�ca

2 de marzo
Tarefa 1: Presentación no foro de presentación de 
par�cipantes

Realización do cues�onario inicial

1
DEREITOS E OBRIGAS EN SERVIZOS E PRODUTOS

FINANCEIROS (4 horas)
Data

Consulta dos con�dos do módulo

Tarefa 2:  Test verdadeiro ou falso 2 de marzo

Tarefa 3: Foro sobre as contas bancarias máis beneficiosas

Revisión dos materias complementarios

2 CRÉDITOS AO CONSUMO (5 horas) Data

Consulta dos con�dos do módulo

 6 de marzo

Tarefa 4: Caso prác�co: Busca e análise  dun folleto publicitario
dun crédito ao consumo 

Tarefa 5: Foro sobre a posibilidade de desis�r dunha compra e 
dun crédito de forma conxunta

Revisión dos materias complementarios

3 SERVIZOS FINANCEIROS A DISTANCIA (5 horas) Data

Consulta dos con�dos do módulo

 12 de marzo

Tarefa 6: Caso prác�co: Descrición das vantaxes e desvantaxes 
da banca presencial e da banca electrónica

Tarefa 7: Foro sobre como actuar cando nos chega ao noso 
domicilio unha tarxeta bancaria non solicitada

Revisión dos materias complementarios

4 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS: NOVIDADES NORMATIVAS (5

horas)
Data

Consulta dos con�dos do módulo

18 de marzo

Tarefa 8: Caso prác�co: Comprobación da información previa 
obrigatoria nos préstamos hipotecarios que ofrece o teu banco

Tarefa 9: Foro sobre as principais novidades norma�vas

Revisión dos materias complementarios

5 VÍAS DE RECLAMACIÓN E RECOMENDACIÓNS  (5 horas) Data

Consulta dos con�dos do módulo
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24 de marzo

Tarefa 10: Caso prác�co: Elaboración dunha reclamación sobre
un produto ou servizo financeiro

Revisión dos materias complementarios

6 APLICACIÓN PRÁCTICA NA AULA (5 horas)
Data

Consulta dos con�dos do módulo

30 de marzoTarefa 11: Elaboración dun material educa�vo

Revisión dos materias complementarios

MÓDULO FINAL (1 hora) Data

Realización do cues�onario final 30 de marzo
(remate do curso o 3

de abril)
Enquisa de valoración

Comunicación coas persoas �toras

Ofrécense varias ferramentas de comunicación permanentes, que permiten a interacción entre o propio

alumnado e entre o alumnado e as �toras.

A con�nuación descríbense as ferramentas de comunicación:

Titorías: a través do sistema de mensaxería da propia plataforma, o alumnado poderá poñerse en contacto

coa súa �tora,  para clarificar  calquera aspecto vinculado aos con�dos,  tarefas  ou aplicacións prác�cas.

Servirá tamén para resolver calquera dúbida e consulta sobre o seu desenvolvemento.

Ademais, a información ou as novas de interese colec�va, publicaranse no “Foro de Novas”  presente no

módulo 0, que está vinculado ao correo electrónico de todo o alumnado par�cipante.

Para calquera outra dúbida relacionada coa organización e cos con�dos pódese contactar coas �toras do

curso a través do sistema de mensaxería da plataforma.

Pódense empregar os foros presentes en cada un dos módulos para manter unha comunicación fluída entre

todas as  partes.

As  dúbidas  relacionadas  coa  xes�ón  (altas,  baixas,  etc)  deben  dirixirse  ao  asesor  ou  asesora  do  CAFI

responsable do curso.

Os foros que se poden u�lizar no curso son os seguintes:

� Foro de presentación dos par�cipantes
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� Foros que cons�túen tarefas do curso (obrigatorios):  nos que se formulará un tema de discusión e

análise no que todos e todas deben par�cipar.

� Foros xerais de cada módulo: permítelle ao alumnado e ás �toras abrir diferentes temas de discu-

sión, así como amosar materiais de interese ou comentar calquera aspecto sobre o curso.

Avaliación

Neste curso avaliarase:

A par�cipación ac�va do alumnado e a súa implicación no desenvolvemento do curso.

A realización das tarefas.

A elaboración dun material educa�vo (tarefa 11)

A reflexión compar�da sobre os con�dos e tarefas presentados a través dos foros que se habili-

tarán en cada módulo.

Ao longo do curso recordaranse todos estes criterios e os prazos para a realización das tarefas. Todas as

dúbidas que poidan xurdir neste sen�do poderán consultarse a través das vías sinaladas anteriormente.

Avaliación das tarefas

De acordo coa Orde do 14 de maio de 2013 de convocatoria, recoñecemento, cer�ficación e rexistro das

ac�vidades de formación permanente do profesorado en Galicia (DOG Núm. 96 do 22 de maio de 2013), na

seguinte táboa recóllense todas as tarefas obrigatorias do curso, cun valor asignado en % segundo a súa

dificultade e tempo es�mado para a súa realización.

A escala de valoración será igual para todas as tarefas (caso prác�co) (Incompleta/Completa) e irá sempre

acompañada dun comentario e/ou de indicacións para a súa mellora. No caso das tarefas consistentes na

par�cipación nos foros, as �toras recollerán se o alumnado par�cipa ou non en cada un dos foros-tarefa

mediante esta mesma escala (Incompleta/Completa).

De xeito específico avaliaranse:

Tarefas (ac�vidades e foros)

Elaboración dun material educa�vo (módulo 6: tarefa 11)

Nome tarefa % do valor Especificación da escala u�lizada

Presentación (módulo 0 tarefa 1) Non presentado/ Presentado
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Cues�onario inicial 5% Incompleta/Completa

Test
(módulo 1: tarefa 2)

Tarefa 2: 5 % Cualificación directa (10 puntos)

Tarefas entregables (Casos prác�cos)
(módulos  2, 3, 4, 5// tarefas  4, 6, 8, 
10)

Tarefa 4: 10%
Tarefa 6: 10%
Tarefa 8: 10%

Tarefa 10: 10%

No sa�sfactorio/sa�sfactorio/supera o
esperado

Foros-tarefa
(módulos 1, 2,  3, 4 //tarefas 3, 5, 7, 9)

Tarefa 3: 5 %
Tarefa 5: 5%
Tarefa 7: 5%
Tarefa 9: 5%

Incompleta/Completa

Elaboración dunha Unidade didác�ca 
(módulo 6: tarefa 11)

25%
No sa�sfactorio/sa�sfactorio/supera o

esperado

Módulo Final 5% Presentado/Non presentado

Para obter a cer�ficación é indispensable a avaliación posi�va no 80 % do peso das tarefas propostas.

Aplicación prác�ca nas aulas

Este curso ten por obxecto op�mizar e fomentar a aplicación prác�ca do traballo por proxectos nas aulas,

dotando  ao  profesorado  das  ferramentas  técnicas  necesarias  para  o  correcto  desenvolvemento  dos

proxectos relacionados co currículo propio de cada etapa.

Requirimentos para seguir o curso

� Ter un equipo de sobremesa ou portá�l con acceso a Internet para acceder a PLATEGA.

� Dispor dun navegador actualizado (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer).

� Ter instalado un lector de documentos PDF. Se non se dispón do programa, pódese descargar

na páxina web hPp://get.adobe.com/es/reader/

� Ter instalada unha ferramenta de reprodución mul�media VLC.
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Protocolo para par�cipar nos cursos Platega

Publicado en:

hPps://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/51842/mod_resource/content/9/
index.html

Os cursos ofertados en Platega contribuirán ao desenvolvemento das competencias profesionais docentes
establecidas pola Rede de Formación do profesorado galego. Os par�cipantes nestes cursos guiaranse polo
seguinte Protocolo: 

1. As persoas par�cipantes en cursos Platega deben empregar a súa conta de correo ins�tucional (+
+++++++@edu.xunta.gal) para a inscrición en Fprofe e realización dun curso na Rede. A vía oficial de
comunicación é esta conta de correo sendo responsabilidade do ou da par�cipante consultala coa
frecuencia necesaria e mantela sempre opera�va (contrasinal actualizado, cota de almacenamento
non  excedida…).

2. A norma�va que regula as ac�vidades forma�vas na Rede atópase na  Orde do 14 de Maio de
2013 e  mais  no  plan  anual  de  formación  do  profesorado.  Calquera  dúbida  ao  respecto  debe
consultarse  coa  persoa  coordinadora  do  curso.

3. A coordinación do curso é a encargada das cues�óns administra�vas do curso tales como a súa
apertura e peche, baixas de par�cipantes, atender en segunda instancia as solicitudes de revisión
das cualificacións emi�das mentres o curso estea aberto e calquera outra de índole organiza�vo ou
de  cer�ficación.  

4. A �toría encárgase de dinamizar os foros, resolver as dúbidas e consultas feitas nos foros do curso
ou  por  mensaxaría  interna,  revisar  e  cualificar  as  tarefas,  atender  en  primeira  instancia  as
solicitudes  de  revisión  das  cualificacións  emi�das.  

5. No momento da selección as persoas inscritas recibirán un correo no que serán informadas da
súa situación:

a. Seleccionado/a: deberán confirmar ou renunciar á súa par�cipación no prazo indicado no
correo electrónico. Despois dese prazo enténdese que a persoa renuncia á súa par�cipación
e o propio sistema (Fprofe) xes�onará a renuncia. En caso de ter dificultades que impidan
confirmar dentro do prazo será preciso poñerse en contacto coa persoa coordinadora do
curso por correo electrónico.
b. Non admi�do/a: non poderán par�cipar por ter xa superado o mesmo curso, non ter
des�no asignado, atoparse en situación de incapacidade temporal ou estar realizando outra
ac�vidade en Platega nas mesmas datas.
c. Reserva: formarán parte da lista de reservas e poderán resultar seleccionadas nos días
posteriores, polo que é importante consultar o correo de maneira frecuente.

6. O día da apertura do curso recibirá a mensaxe de apertura da persoa coordinadora do curso na
que  atopará  a  ligazón  ao  curso.  Recibirá  tamén  a  mensaxe  de  benvida  da  persoa  �tora  coas
primeiras  instrucións  para  comezar  o  curso.

7. En Platega (hPps://www.edu.xunta.es/platega) deben entrar no curso canto antes e consultar a
información, tarefas, con�dos… así como a Guía do curso no módulo de presentacións pois cabe a
posibilidade de que fose actualizada.

8. É imprescindible iniciar o curso presentándose no Foro de presentacións do curso durante os
primeiros días do curso. De non facelo causará baixa e perderá o dereito a par�cipar en ac�vidades
forma�vas durante o resto do curso escolar en aplicación do ar�go 7.8 da Orde do 14 de Maio de
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2013.

9. Unha  vez  iniciado  o  curso  os  abandonos  comunicados  á  �toría  ou  á  coordinación  e  non
xus�ficados debidamente provocarán a exclusión da ac�vidade e a perda do dereito a par�cipar en
ac�vidades  forma�vas  durante  ese  curso  escolar.

10. As  comunicacións dos par�cipantes  coa coordinación ou coa �toría  do curso realizarase a
través dos foros de consultas e dúbidas do curso. En caso de necesitar algunha comunicación que
non se considere que se deba compar�r en tales espazos públicos, cando fale de situacións persoais
ou privadas, u�lizarase a mensaxaría interna do curso.

11. Cando  xurdan dúbidas ou problemas  consultaranse os foros de consultas e dúbidas do tema
correspondente. No caso de non atopar resposta ou solución engadirase un Uo novo poñendo un
Vtulo significa�vo, evitando Vtulos xenéricos, describindo a dúbida ou o problema con todos os
datos necesarios. A �toría responderá por ese mesmo medio nun prazo máximo de 48 horas, salvo
en fins de semana, fes�vos, vacacións. Os par�cipantes poden, e deben, axudarse entre eles polo
que  calquera  par�cipante  poderá  responder  as  dúbidas  ou  problemas  formulados  polos
compañeiros e compañeiras.

12. As  intervencións  en  foros,  e  en  xeral  no  curso,  deben  ser  respectuosas  co  resto  dos
par�cipantes.  As  comunicacións  nos  espazos  públicos  da  aula  virtual  deberán  ser  orientadas  á
formación nas competencias obxecto do curso, e non se empregarán como medio de difusión de
cues�óns  persoais,  alleas  á  materia  do  curso.

13. Envío, avaliación e cualificación das tarefas.
a. As tarefas cualificables deben entregarse nos prazos establecidos na Guía do curso.
b. Se despois da primeira avaliación e cualificación pola �toría non se acadase a máxima
puntuación,  poderase  reenviar  ata  en  dúas  ocasións  máis  para  revisala,  mellorala,
completala … seguindo as indicacións da �toría. Estes tres envíos realizaranse dentro do
prazo asignado ao módulo correspondente; para facilitar isto evitarase o envío de tarefas
nos úl�mos días dos prazos dos módulos e posibilitar, se procedese, o seu reenvío dentro do
seu prazo.
c. Unha vez rematado o prazo e se non se �vesen esgotados os tres envíos, poderase enviar
unha  vez  durante  a  seguinte  semana  ao  remate  do  módulo  correspondente,  sen
posibilidade de novos reenvíos, salvo que a �toría o permita por non ter podido revisala no
seu prazo debido á acumulación de tarefas para revisar coincidindo co final do módulo.
d. Chegados ao final do curso a �toría poderá permi�r o reenvío excepcional de tarefas que
sumen un 10 % de puntuación total aos par�cipantes que acumulen o 70 % sen chegar ao
80  % do  total  das  puntuacións  e  deste  xeito  poder  chegar  á  puntuación  mínima  para
cer�ficar a formación.

14. Se no curso se realizasen tarefas, ac�vidades, traballos... en grupos colabora�vos atenderase
aos prazos sinalados e colaborarase cos par�cipantes do grupo para non prexudicar a ninguén.

15. As tarefas e ac�vidades presentadas deberán ser orixinais. Se se detectasen tarefas plaxiadas
anularanse e perderase a súa puntuación correspondente a elas. No caso de que dúas ou máis
persoas presentasen a mesma tarefa a sanción aplicarase a todas elas.

16. Se no curso se realizasen “Obradoiros” de auto e coavaliación prestarase especial atención ás
datas  das  súas  fases  de  envíos  e  de  avaliación,  pois  non  respectar  os  seus  prazos  demora  e
prexudica a todo o grupo. Quen non entregase o seu traballo ou non realizase as coavaliacións nos
prazos establecidos no calendario do obradoiro perderá a puntuación desa Tarefa.

17. Reclamación das cualificacións das tarefas 
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a.Cando un par�cipante es�me que unha cualificación recibida nunha das tarefas avaliables
do curso ou no proxecto final non se axusta ao establecido nas especificacións do curso
poderá solicitar a súa revisión mediante un correo electrónico dirixido á persoa �tora no
que xus�ficará o mo�vo.
b.Se a  �toría  non respondese  nun prazo de  48  horas,  o  par�cipante poderá solicitar  a
revisión de cualificacións ob�das nas  tarefas perante a coordinación do curso mediante
correo electrónico.
c.Recibirá a resolución da revisión mediante correo electrónico da �toría. No caso de que a
�toría ra�fique a súa cualificación, o par�cipante recibirá un correo electrónico coa súa
xus�ficación. A coordinación do curso recibirá copia deste correo electrónico co cal queda
presentada perante a coordinación. 
d.Se a coordinación ra�fica a cualificación e persiste a desconformidade, poderá presentala
ante o director do CAFI en  cafi@edu.xunta.gal

18. Ao rematar o curso debería responder a enquisa en Fprofe, da que recibirá aviso no correo
electrónico.

19. O curso, tras o seu remate, permanecerá accesible aos par�cipantes durante o curso escolar de
celebración.
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