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O programa PIALE - Obxectivos
• Ten como obxecto fomentar a actualización metodolóxica e a mellora do 

nivel de competencia en comunicación lingüística do profesorado en 
linguas estranxeiras a través do contacto directo con persoas dos países 
de fala inglesa, francesa, alemá e portuguesa. 

• Ademais trátase afondar na didáctica do ensino de idiomas estranxeiros e 
fomentar a cooperación entre os docentes participantes.

• Este programa ofrece varias modalidades, ofertadas a profesorado 
especialista e profesorado CLIL en inglés, francés e portugués de 
Educación infantil, Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria, 
Bacharelato ou Formación profesional.

• Eu participei na modalidade 2 de integración. Esta modalidade está 
destinada a profesorado CLIL en inglés e profesorado especialista en 
inglés que sexa coordinador de seccións bilingües ou de centros 
plurilingües. 



A modalidade 2 do programa PIALE
A modalidade 2 ten como obxectivo a integración do profesorado no sistema 
docente canadense e a mellora da súa competencia lingüística mediante a 
inmersión nun país de fala inglesa. Consta de dúas fases:

• Fase de integración (100 horas):  que é un programa de inmersión total 
en inglés, consistente na integración na vida escolar, sen obrigas 
lectivas, nun centro escolar de Canadá. O profesorado está  acompañado 
no horario lectivo do centro por un/unha docente da súa mesma área ou 
materia durante catro semanas, no primeiro trimestre do curso 2017/18. 
Ademais os profesores viven cunha familia canadense durante este 
período.

• Fase de difusión da experiencia adquirida. Consiste na difusión da 
experiencia adquirida en Canadá, principalmente no seu centro educativo.



O sistema educativo canadense

• Canadá está dividida en 10 
provincias. 

• Aínda que existe unha 
regulación a nivel federal, 
cada unha das provincias 
ten moita autonomía para 
deseñar o seu sistema 
educativo e, por tanto, 
existen importantes 
diferenzas entre as distintas 
partes do país.

• O 96% do alumnado van á 
escola pública.



• A nivel xeral, o sistema canadense comparte as 

seguintes características:





• Na seguinte imaxe dáse unha vista xeral das principais 
diferenzas e similitudes entre os sistemas educativos 
nas provincias canadenses:





O sistema educativo en Ontario

Fonte: 
https://truenorthgeospatial.com/suppor
t/product/ontario-base-map/

Fonte: http://map-
canada.blogspot.com.es/2012/04/ont
ario-regions-map html



• Na convocatoria 2017 do programa PIALE a modalidade 2 de integración en 
inglés tivo lugar en Ottawa, na provincia de Ontario. 

• En Canadá tanto o inglés coma o francés son linguas oficiais, xunto co 
inuktitut que é oficial nos Territorios do Noroeste, Nunavut e parte de Quebec 
(Nunavik).

• Nas provincias canadenses, a administración educativa está dividida en distritos 
escolares. En Ontario hai 76 distritos escolares.

• O sistema educativo en Ontario moi similar ao da maioría das provincias na súa 
estrutura básica.

• Pre-escolar: 4 e 5 anos.

• Educación primaria: 6 - 11 anos.

• Educación secundaria: 12 – 17 anos.

• A partir dos 17 anos os alumnos poden optar por:

• Formación profesional. De 1 a 4 anos. Ao rematala pódese acceder á 
universidade.

• Educación universitaria. De 3 a 4 anos. Tralo título universitario, os 
Máster teñen unha duración de entre 1 e 3 anos.



A educación en Ottawa
• En Ottawas hai catro distritos educativos:

• Laico en inglés. Distrito escolar Ottawa-Carleton.

• Laico en francés.

• Católico en inglés.

• Católico en francés.

• No noso caso, estivemos integrados no distrito escolar 
Ottawa-Carleton.



O distrito educativo Ottawa-Carleton
• 26 institutos de secundaria.

• 116 colexios de primaria.

• 5 escolas alternativas. 
• Destinadas a atender aos rapaces con necesidades educativas (problemas familiares, alumnos inuit, 

diversidade funcional, etc).

• Tanto en Primaria como en Secundaria.

• 10 alumnos por aula como máximo.

• Seguen o currículo, aínda que en Secundaria é máis reducido.

• Programas de Linguas Internacionais. 
• Ensino na lingua materna para minorías étnicas.

• Xeralmente, polas tardes ou o sábado.

• Gratuítos.

• 7.000 empregados.

• 75.000 estudantes.

• Proporciona formación en ámbitos educativos diversos: educación especial, formación de 
profesorado, coaching, actividades ao aire libre, formación continua, aprendizaxe 
colaborativo entre profesores, etc

• Participación en programas educativos tanto a nivel canadense como internacional (OIPE).











Fortalezas do sistema canadense
• Resultados educativos homoxéneos entre os diferentes grupos étnicos, 

sociais, económicos, xeográficos.

• Obxectivos educativos no longo prazo:
• Reducir as diferenzas entre os resultados educativos por provincias, nivel económico, etc.

• Elevar os niveis de éxito académico.

• Fortalecer o apoio á educación pública.

• Colaboración entre o goberno, o profesorado e os sindicatos educativos:
• Apoio e diálogo co profesorado.

• Participación do profesorado na elaboración dos programas e establecemento de obxectivos.

• Colaboración coas familias: participación activa das familias na actividade 
educativa (saídas didácticas, persoal de apoio, especialmente nas escolas 
especiais, etc).

• Implicación dos alumnos no éxito educativo: Success Leaders
• Mediadores e comunicadores entre os profesorado e o alumnado con dificultades.

• Axudan e propoñen solucións.

• Implicación de toda a sociedade no proceso educativo: alto número de 
voluntarios nas escolas.



Todos os profesores son profesores de lingua

• Filosofía básica do sistema educativo.

• Inglés e francés son parte do currículo.

• Tódolos estudantes reciben clases de francés ou 
participan en programas CLIL en francés.

• Outras linguas forman tamén parte do currículo: español, 
alemán, latín, árabe, xaponés.

• Programas de formación e asesoramento educativo en 
aprendizaxe de linguas e alfabetización.

• Todos os profesores deben incorporar o ensino da lingua 
nas súas materias.



Carson Grove School



Carson Grove School



Obxectivos - Plan estratéxico 2015-2019
• Igualdade.

• Implicación.

• Valores cívicos e cidadáns.

• Aprendizaxe.

• Benestar.



Indicadores de éxito
• Centrarse nos obxectivos.
• Toma de decisións éticas.
• Diversidade académica.
• Estratexias comunicativas.
• Flexibilidade.
• Formación dixital.
• Innovación e creatividade.
• Colaboración.
• Pensamento crítico.
• Conciencia global.





Título de Educación Secundaria
• 30 materias.

• 18 obrigatorias / 12 optativas.

• Materias obrigatorias: Inglés (4 anos), Matemáticas (3 anos), 
Ciencias (2 anos), Xeografía de Canadá, Historia de Canadá, 
Educación Física e para a Saúde, Plástica, Francés (todas elas, 1 
ano), Orientación laboral e Educación para a Cidadanía (1 
semestre cada unha).

• 40 horas de servizos á comunidade.

• 3 reválidas ao longo do proceso, centradas nas 
competencias lingüísticas. Son puramente valorativas, 
sen consecuencias académicas para os estudantes.



Lisgar Collegiate Institute



Organización do curso académico
• Os alumnos están escolarizados no centro de referencia 

da súa zona.
• Organización en semestres.
• 4 materias por semestre como máximo. 
• Os alumnos poden cursar un menor número de materias 

en cada semestre.
• A finais de xaneiro e de xuño teñen dúas semanas para 

os exames finais.
• Importancia das actividades non académicas: Clubs.



Lisgar Collegiate Institute
• A miña estadía realizouse no Lisgar Collegiate Institute.

• Instituto de elite, situado no centro da cidade e con alumnado de alto nivel adquisitivo e 
académico.

• 1100 estudantes.

• Organización en semestres. 4 materias por semestre como máximo. Os alumnos poden 
cursar un menor número de materias en cada semestre.

• Horario: 8:50 – 15:00

• Dúas materias (1 hora 15 min. cada unha).

• Pausa para xantar: 1 hora.

• Dúas materias (1 hora 15 min. cada unha).

• Organización en días pares/impares.

• Nos cursos altos, moitas materias contan como créditos universitarios.

• A finais de xaneiro e de xuño teñen dúas semanas para os exames finais.

• Importancia das actividades non académicas: Clubs.

• O centro conta cunha páxina web moi activa e con moita información: http://lisgarci.ocdsb.ca/



• Seguín a actividade docente do profesor Mark Meng nas materias que imparte:

• World History (Grade 12 – 2º BAC)

• Historia do mundo moderno.

• 1 grupo. Número de alumnos por grupo: 23. 

• Unha sesión ao día, tódolos días da semana.

• Insistencia na evolución cultural das sociedades e os procesos a nivel mundial. 

• O marco cronolóxico e a evolución política prepárana os alumnos pola súa conta.

• Canadian History Since World War I (Grade 10 – 4º ESO)

• Historia do Canadá a partir de 1919.

• 1 grupo. Número de alumnos: 20.

• Unha sesión ao día, tódolos días da semana.

• Philosophy (Grade 12)

• Historia da Filosofía.

• Un grupo. Nº alumnos: 17.

• Unha sesión ao día, tódolos días da semana.



• Ademais, foime posible asistir ás clases doutros profesores:
• Adriana Franklin. 

• Profesora de español. 

• 3 anos, materia optativa. 14-17 alumnos.

• Brian Ford.
• Profesor de latín. 24 alumnos.

• 3 anos, materia optativa.

• Angus Mc Cabe.
• Historia do mundo ata o século XVI. 12 alumnos.

• 1 ano, materia optativa (Grade 11).

• Eric Bushlen.
• Xeografía do Canadá (Grade 9). 18 alumnos.

• Educación para a cidadanía (Grade 9). 17 alumnos.

• Paula Chang.
• Xeografía do Canadá (Grade 9). 19 alumnos.



Instalacións educativas – exterior do centro



Entrada ao centro



World History to the 16th Century



• Ademais de Lisgar Collegiate Institute, tiven a oportunidade de visitar 

outras escolas:

• Carson Grove School. Escola de primaria.

• Gloucester High School. Instituto de Secundaria.



Carson Grove School





Carson Grove
• 22 profesores. Favorécese a contratación de profesorado que fale 

varias linguas.
• 350 alumnos.

• 96% refuxiados e inmigrantes.

• 150 rapaces sirios.

• 40 países.
• Clubs: calceta, patinaxe, danza, coro, fotografía, etc
• Educación Infantil e Educación Primaria.
• Escola de concepto aberto:

• Non hai paredes entre as clases.

• A biblioteca e a aula de informática atópanse no centro.

• Alto número de voluntarios.
• Reciben un almorzo antes de entrar.
• Periodicamente persoal médico visita o centro para vacinas, 

revisións, etc.



• Número de grupos:
• 3 grupos de Educación Primaria.

• Dous grupos de 1º Primaria.

• Un grupo de 2º de Primaria.

• Dous grupos de 3º Primaria.

• Dous grupos de 4º Primaria.

• Dous grupos de 5º Primaria.

• Horario: 
• Clases: 9.15 – 11.15 

• Recreo “nutricional”: 11.15 – 12.00

• Clases: 12.00 – 14.00

• Recreo “nutricional”: 14.00 – 14.45

• Clases: 14.45 – 15.45















Carson Grove, Grade 5





Gloucester High School



• 1045 alumnos.
• Importante presenza de alumnado inmigrante e refuxiado.
• Programas de estadías académicas para alumnado 

internacional.
• Acordos coa Universidade de Ottawa en programas 

STEM (Ciencias, Tecnoloxías, Enxeñería e Matemáticas).
• Programas destacados en Deporte, Artes, Música e 

ensino de linguas estranxeiras (xaponés, español, árabe).
• Programa de apoio a alumnado con dificultades (Sources

of Strenght, Best Buddies).
• Horario: 9:25 – 15:25 (11:55 – 12:50 pausa para xantar).





Atención ao alumnado inmigrante
• Tan pronto chegan, os rapaces son avaliados por un 

organismo educativo e, de acordo coa súa idade e 
competencia, adxudícanse a un nivel educativo.

• Proporciónaselle reforzo fora da clase durante o período 
lectivo ata que se aprecie un bo progreso nas probas de 
avaliación.

• Os centros educativos visibilizan o carácter multicultural
do seu alumnado e os beneficios que esta diversidade 
proporciona.

• Existe material nas distintas linguas de procedencia do 
alumnado.



• Dinámica dunha aula de atención a alumnado refuxiado en 
Secundaria:
• Programa de atención especial e reforzo: centrado na aprendizaxe 

da lingua e das matemáticas xunto con clases de Ed. Física e Artes.

• Grupo de 12 alumnos.

• División do grupo en 3 subgrupos, cada un deles atendido polo 
docente e voluntarios/axudantes:
• Comprensión lectora. Ler e contestar por escrito preguntas básicas sobre 

un libro. Búscase que sexan historias que os rapaces sintan próximas.

• Escritura e deletrear. Asegurarse de que comprenden o significado das 
palabras escollidas. Deletrealas e escribilas varias veces. 

• Oralidade. Practicar diálogos en alto con énfase na pronunciación, no ton e 
na expresión xestual e corporal.

• Os alumnos van rotando polos tres grupos de traballo.

• Dinámica final de aula: fronte ao grupo van representando o diálogo.

• Pola tarde: aprendizaxe máis práctico e centrado nas súas 
necesidades e no coñecemento da sociedade de acollida. 
Comprender e encher unha solicitude de traballo.



• Estratexias educativas:
• Motivación e enerxía.

• Valoración positiva dos logros acadados, por pequenos que sexan.

• Fronte á frustración e á dificultade, insistencia no longo prazo, 
subliñando que os obxectivos vanse acadando.

• Tempos para a interacción informal entre eles e coa docente, sobre 
todo pola tarde. 

• Adecuación e atención ás necesidades do alumnado.

• Dispoñibilidade de recursos humanos: grupos pequenos, 
voluntarios, profesorado de apoio.

• Obxectivos sinxelos, a curto prazo.

• Flexibilidade no uso dos espazos.



Carson Grove



Carson Grove



Gloucester High School



Gloucester High School



Sistema educativo canadense - Aspectos destacables

• As autoridades educativas elaboran as programacións didácticas. 
• Refírense ás liñas xerais da materia: esencialmente, contidos, 

orientacións didácticas e competencias.
• Os  distritos escolares organizan a actividade educativa nas 

distintas áreas dos concellos e serven de intermediarios entre o 
Ministerio de Educación e os centros educativos.

• Os centros contan con numeroso persoal administrativo para a 
xestión do centro. Isto favorece que o profesorado se concentre nas 
tarefas docentes.

• O alumnado con necesidades especiais que está integrado na aula 
conta con profesorado de apoio na aula en tódalas sesións do 
horario lectivo. Dependendo do número de alumnos con 
necesidades especiais pode haber ata dous profesores de apoio.



Sistema educativo canadense - Aspectos destacables

• O alumnado ten un número menor de materias:

• As materias do currículo refírense a ramas xerais de coñecemento.

• As materias impártense a diario. 

• Menor especialización, o que evita a excesiva fragmentación do 
currículo e as súas consecuencias (elevado número de probas e 
tarefas, dificultade do alumnado para establecer vínculos entre 
coñecementos das distintas áreas, presión por rematar o programa, 
etc).

• Maior grado de autonomía dos centros educativos:

• Os centros poden decidir a duración das sesións lectivas, horario, 

materias optativas.



Ensinanzas artísticas



Importancia no currículo das ensinanzas artísticas



Respecto. Valoración da diversidade



Educación emocional



Educación emocional

Crew Leaders & 
Best Buddies
Program



Educación emocional



Roots of Empathy – Carson Grove
• Programa de educación emocional (16 anos).

• Cada aula recibe a un bebé.
• 1ª semana: a terapeuta ven e prepara á aula para a sesión co bebé.

• 2ª semana: sesión co bebé, a súa nai e a terapeuta.
• Reciben ao bebé.

• Preguntas á nai sobre o bebé.

• Exploran o desenvolvemento do bebé: os seus progresos, e pequenos 
cambios. Que é capaz de facer pouco a pouco?

• Actitudes de coidado: como hai que tratar ao bebé?

• Empatía: que pode necesitar? Como credes que precisa lle falen? Como 
necesita que o toquen? Como credes que se sinte?

• Traballo coas propias emocións: por que chora o bebé? 

• 3ª semana: a terapeuta volve á aula para rematar o traballo da sesión 
anterior.









Organización dos centros - Aspectos destacables

• As instalacións, espazos e equipamentos dos centros educativos 
son moi bos, suficientes e axeitados para as actividades docentes 
que alí se desenvolven:

• Están ben atendidos e mantidos por parte da administración 
educativa. 

• O alumnado coida os espazos e instalacións. 

• Destacan especialmente as dotacións de aulas específicas de 
música, plástica, pintura, teatro, etc e os espazos destinados á 
práctica de deporte: polideportivos cubertos, espazos para a 
práctica do deporte ao aire libre.



Corredores



Corredores



Instalacións 
deportivas



Biblioteca





Organización dos centros - Aspectos destacables
• Moi boas dotacións informáticas e boísima conexión a internet, que permite 

empregar vídeos online, ferramentas como google docs, empregar a aula de 
informática para realizar proxectos, etc.

• O horario lectivo:

• O xantar realízase no centro, constituíndo o período de descanso máis 
longo da xornada lectiva. O alumnado pode mercar o seu xantar na 
cafetería ou traelo da súa casa.

• Moitos alumnos ían á cafetería do Concello, que estaba ao lado, a mercar o 
xantar ou comer a súa comida.

• O horario escolar segundo unha rota día par/impar.

• O profesorado non cubre as ausencias puntuais do profesorado.

• Non hai titorías. O traballo titorial é tarefa do equipo orientador.

• O equipo orientador imparte tamén clases, aínda que a maior parte do seu 
horario está adicado á orientación, ben individual, ben grupal.

• Poténciase a identificación co centro educativo (escudo, camisetas, tazas, 
competicións deportivas, clubs e competicións rexionais e nacionais, etc)



Organización dos centros - Aspectos destacables

• O profesorado imparte as súas clases en Aulas materia. 

• Así cada profesor conta con todo o material necesario para o correcto 
desenvolvemento das clases.

• É o alumno o que se despraza, nun espazo de 5 minutos entre clases que se 
marca con un timbre.

• O espazo de ensino-aprendizaxe é o espazo do profesor, que é quen recibe 
ao alumnado.

• A clase comeza cando o alumnado entra na aula, pois o profesor ten todo 
disposto para o comezo da sesión (ordenador e canón, material accesible no 
disco duro, atlas, dicionarios, fotocopias, etc)



Aula materia



Aula materia



Aula materia

Valoración da creatividade



Aula materia

Valoración da creatividade



Aula materia

Valoración da creatividade



Metodoloxía e didáctica - Aspectos destacables
• Planificación ao inicio da sesión: enuméranse as tarefas que se van traballar 

en cada sesión de aula.
• Libro de texto:

• Na aula materia gárdanse os libros de texto, propiedade do centro educativo que cada 
alumno pode empregar durante a sesión de aula.

• Cada alumno merca o seu propio caderno de texto: son libros de formato simple, con 
papel de menor calidade, sen imaxes en cor e con moito espazo para completar as 
actividades. As páxinas están perforadas, de xeito que fai a función de caderno de 
aula.

• Énfase nas seguintes competencias:
• Falar en público.
• Traballo en proxectos e traballo colaborativo.
• Redaccións.
• Preparación de traballos para expoñer en público.
• Fomento da creatividade.

• O alumnado pode empregar o móbil para buscar información relevante 
durante a sesión de aula. O centro conta cunha conexión á rede suficiente 
como para que se poidan conectar a ela por wifi e traballar con rapidez e 
comodidade.



Metodoloxía e didáctica - Aspectos destacables
• Ambiente relaxado na aula. 
• Maior número de sesións por materia.
• Fomento das dinámicas de grupo e do sentido de pertenza 

ao centro:
• Grupos de rapaces integrados no funcionamento do centro: organización de 

viaxes, actividades, grupos de intereses variados...

• O alumnado realiza avisos e dá as principais novas do día ao inicio da 
xornada lectiva.

• Como parte da súa formación académica, o alumnado que cursa os últimos 
grados pode colaborar co profesorado como apoio na aula.

• Alto grado de vinculación coa área na que o centro se sitúa:
• As instalacións son abertas, sen muros.
• Xornadas de portas abertas para as familias de futuros alumnos.



Metodoloxía e didáctica - Aspectos destacables
• Uso das rúbricas. 

• Serven de guía para que o alumnado saiba que é o que se lle esixe nas 
tarefas que realiza.

• Clarifícanlle ao alumnado os criterios de avaliación.



Outros aspectos a ter en conta
• Canadá conta cunha densidade de poboación moi baixa:

Fontes: https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1 ehttps://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a

• É un país moi rico en recursos naturais e enerxéticos.
• Conta cun sistema democrático consolidado no que se 

valoran os dereitos sociais, a diversidade e a autonomía
• Non é posible atopar traballo sen ter un título educativo.
• Os niveis de desemprego son moi baixos.

Ano 2015
Poboación total Superficie Densidade de 

poboación

España 46 439 864 504 645 km² 92,02 hab./km²

Canadá 35 749 600 9 984 670 km² 3,41 hab./km²


