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Educación Financeira

Esta materia persegue formar cidadás e cidadáns capaces de comprender a importancia da
adoptar  decisións  acertadas  sobre  a  súa  economía  persoal.  Unha  mellora  na  formación
financeira permitiralles ás persoas acadaren o obxectivo de seguridade financeira, limitaren o
risco de perdas patrimoniais, e previren o endebedamento excesivo e a exclusión financeira.
As persoas ao longo da súa vida teñen que enfrontarse a decisións financeiras nun contorno
cada vez máis dinámico e complexo, motivo polo cal deben ampliar a súa cultura financeira,
obxectivo último da presente materia. 
Inclúe  contidos  económico  básicos  que  permiten  á  cidadanía  familiarizarse,  desde  idades
temperás, coa organización e o funcionamento do sistema financiero. 
O  currículo  desta  materia  está  organizado  en  tres  bloques.  O  primeiro  fai  fincapé  na
administración da renda e dos recursos persoais, a través das decisións de consumo e de
aforro,  e  o  correspondente  investimento;  o  segundo  céntrase  na  planificación  financeira
persoal e familiar e, finalmente, o terceiro trata a xestión dos medios líquidos dispoñibles.

Investigación e Tratamento da Información

A  alfabetización  mediática  e  informacional  abrangue  toda  a  tipoloxía  de  medios  de
comunicación  e  outros  provedores  de  información,  como  bibliotecas,  arquivos,  museos  e
internet, independentemente das tecnoloxías empregadas. 
Esta competencia engloba o coñecemento, as actitudes e a suma de habilidades necesarias
para saber cando e que información é necesaria, onde e como obter esa información, como
avaliala  criticamente  e  organizala  logo  de  atopala,  e  como  usala  de  xeito  ético.  Inclúe,
ademais, todos os tipos de fontes: orais, impresas e dixitais. 
O desenvolvemento dos contidos que se propoñen está ligado á biblioteca escolar do centro
desde o momento en que esta, concibida como un centro de recursos de lectura, información e
aprendizaxe, se constitúe como ferramenta esencial para o desenvolvemento de competencias
clave ás que contribúe esta materia. 
Propóñense  cinco  bloques:  "A  biblioteca,  punto  de  acceso  á  cultura  impresa  e  dixital”,
"Fontes informativas. Localización e selección",  “Organizarse para investigar", "Procura e
tratamento da información”  e  "Xeración de contidos e comunicación".

Oratoria

A oratoria é a arte de falar. Empregar a palabra perante o público é unha habilidade cada vez
máis  necesaria.  A  participación  democrática  activa,  o  desenvolvemento  persoal,  a
consecución dunha carreira académica exitosa e o exercicio de calquera profesión pasan hoxe
en día  polo satisfactorio desempeño  en situacións  variadísimas  nas  que  a  oratoria  resulta
extraordinariamente útil: debates, participacións en órganos de goberno, defensas de teses ou
de proxectos de fin de carreira, mesas redondas, breves discursos de inauguración, relatorios,
discursos  comerciais,  comunicacións  coa  clientela  e  con  outros  membros  da  mesma
organización ou empresa, presentacións de ideas ante asociacións e institucións, etc. 
Os contidos da materia distribúense en catro bloques: "O discurso persuasivo", "Elaboración
do discurso persuasivo”,  "A presentación do discurso persuasivo" e "Oratoria,  valores e
educación emocional". 



Paisaxe e Sustentabilidade

Pretende  afondar  nas  claves  do  desenvolvemento  sustentable,  baseado  no  equilibrio
harmónico entre as necesidades sociais,  a  economía e o ambiente,  e tamén favorecer esta
sensibilización mediante  a  adquisición de coñecementos  básicos  para  a  interpretación das
paisaxes  galegas,  desenvolvendo  unha  conciencia  crítica  sobre  os  seus  valores  culturais,
ambientais,  sociais e económicos.  E, finalmente, busca trasladarlle ao alumnado a idea da
estreita relación entre a paisaxe e o benestar material, mental e espiritual da nosa sociedade;
un feito que converteu a paisaxe nun dereito.
Pretende  transmitir  a  mensaxe  de  que  as  paisaxes  son  un  produto  social  en  permanente
construción, suxeitas hoxe en día a inercias e dinámicas transformadoras que as poñen en
perigo,  polo  que  debemos  promover  un  compromiso  persoal  e  colectivo  sobre  este  ben
común.  A  materia  procura  sentar  as  bases  para  que  o  alumnado  constrúa  unha  relación
positiva e responsable cos lugares que conforman o seu espazo vital, cunha ollada adestrada e
cun espírito construtivo que o prepare para participar na vida da súa propia comunidade. 

Promoción de Estilos de Vida Saudables

Na sociedade  actual  a  mellora  da  esperanza  de  vida,  o  maior  logro  alcanzado  pola  raza
humana, vese ameazada debido á adquisición e o mantemento de estilos de vida prexudiciais
para a saúde. A adquisición de hábitos de vida prexudiciais para a saúde, como a inactividade
ou a dieta desequilibrada, está a conseguir que se incrementen os índices de obesidade e de
sedentarismo  ata  niveis  alarmantes,  xa  desde  idades  moi  temperás,  así  como  as  doenzas
derivadas diso e, como consecuencia, a morte prematura. 
O  currículo  de  Promoción  de  Estilos  de  Vida  Saudables  ten  como  finalidade  abordar  a
prevención dos efectos negativos da inactividade física e da dieta desequilibrada, tratando de
proporcionarlle ao alumnado unha serie de competencias que lle permitan, desde a práctica,
adquirir e instaurar un estilo de vida saudable e que este se manteña no tempo.
O  currículo  divídese  en  dous  bloques  de  contidos:  "Actividade  física  e  saúde"  e
"Alimentación para a saúde". 
En definitiva, preténdese vincular ao alumnado a prácticas saudables, a través de aprendizaxes
que teñan unha carga emocional positiva e que poida aplicar nas vivencias do seu día a día. 

Xadrez

O xadrez é un xogo de lóxica e estratexia que axuda a adquirir hábitos, actitudes e procesos de
pensamento imprescindibles na ESO. Cando xogamos reflexivamente débense seguir pasos
semellantes aos necesarios para desenvolver calquera outro tipo de problema. Xogando créase
un clima favorable á discusión e ao debate, o que fomenta a expresión oral en diferentes
contextos. Favorécese a capacidade de formular instrucións e a expresión do razoamento das
estratexias seguidas no xogo mediante un novo código de comunicación.
 O xadrez tamén facilita os procesos de socialización establecendo entre o alumnado relacións
de cooperación, o cal favorece que cada alumno/a afiance a súa identidade persoal, adquira
hábitos de convivencia democrática e aprenda a ser unha persoa independente que aborda a
análise de situacións para obter as súas propias conclusións a través dunha actitude crítica ante
o mundo.


