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0. Introdución: 

No mes de marzo de 2020 concretamente desde o día 2 ata o 27 realicei unha 

estadía (licenza por estudos- modalidade 6) na cidade de Londres (Reino 

Unido). 

O curso realizado denomínase Full Time Advanced EFL Course. Nivel C1. A 

duración do curso foi de 4 semanas (20 horas por semana), sumando un total 

de 80 horas. O nome do centro é Ealing Green College, o cal forma parte do 

West London College. O horario do curso foi desde ás 09:30 ata ás 14:15 horas 

(de luns a venres) cun descanso de 15 minutos ás 11:00 horas, e outro 

descanso de media hora, desde ás 12:45 ata ás 13:15. 

1.  Datos do centro de acollemento: 

O centro de acollemento está clasificado Good (2) pola OFSTED (Office for 

Standards in Education, Children´s Services and Skills) Oficina de Estándares 

en Educación, Servizos e Habilidades para Nenos, o cal é  o corpo de 

inspectores de educación do goberno. O departamento de Inglés como lingua 

estranxeira está acreditado polo British Council (Consello Británico) desde 

principios dos anos 90, con especial fincapé no ensino e aprendizaxe no máis 

recente informe da inspección. A gran maioría dos cursos son impartidos por 

profesores co nivel TEFL-Q (Teaching English as a Foreign Language-qualified 

ie. Diploma). O cal indica un nivel de máster para a práctica do ensino. Son 

profesores cualificados para ensinar inglés como lingua estranxeira. Todos os 

titores que impartiron o curso que realicei son nativos, aínda que algún deles 

de orixe polaco. 



O departamento de Inglés como lingua estranxeira ten unha longa e exitosa 

historia, xa que leva ensinando inglés desde 1953. Este departamento ofrece 

unha ampla variedade de cursos, como por exemplo, Inglés Xeral (General 

English), Preparación de exames (Exam Preparation), Inglés de negocios 

(Business English), Clases de conversación e pronunciación (Conversation-

Pronunciation) e Clases de escritura (Writing Skills) entre outros. 

O centro ofrece: 

*Titores cualificados e con experiencia. 

*Clases amigables con estudantes de diferentes nacionalidades. 

*Aulas totalmente equipadas con recursos tecnolóxicos. 

*Un centro de aprendizaxe ou biblioteca moi ben equipado con relevantes 

recursos, incluíndo libros, revistas, DVDs e libre uso de correo electrónico e 

internet. 

 

2. Resumo do programa realizado: 

 

O meu curso incluía: Inglés Xeral, Preparación de exames para o nivel C1 de 

Cambridge ou CAE e clases de conversación-pronunciación. 

En xeral, en todas as clases, deuse moita importancia á comunicación oral e 

tanto os materiais como a metodoloxía foron motivadores e adecuados ao nivel 

dos estudantes, que fomos examinados regularmente para asegurar que nos 

atopábamos na clase correcta para o noso nivel. O número de estudantes 

oscilaba entre 6 e 8 nas clases de conversación-pronunciación, e entre 6 e 10 

nas clases de Inglés Xeral e Preparación para CAE, con alumnos de diversas 

nacionalidades: alemá, xaponesa, chinesa, grega, surcoreana, siria, iraniana, 

ucraína e francesa entre outras. 

 

Tanto dentro do curso “Preparación para CAE” como no curso “Inglés 

Xeral”, traballáronse a comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión 

escrita e expresión oral, así como tamén se estudaron contidos gramaticais e 

léxicos. 

 



En canto ás sesións de conversación e pronunciación desenvolvéronse con 

abundantes actividades de monólogos, diálogos e coloquios, tanto en parellas 

como en grupos tratando temas do momento actual. 

As actividades eran colaborativas en grupos de clases entre 6 e 8 persoas con 

alumnado de diversa nacionalidade. As clases trataban de incrementar e/ou 

reforzar o noso coñecemento do inglés mediante o debate, exposición e 

presentación de traballos de temas de actualidade e de interese común. 

Estimulouse o espírito crítico e o intercambio de ideas tratando con elo de 

dinamizar o uso do idioma para expoñer as ideas propias. 

Deuse tamén moita importancia á pronunciación e á entoación, realizando 

moitos exercicios de entoación, acentuación nas palabras clave das frases, 

exclamacións mostrando sorpresa ou incredulidade, pronunciación do pasado e 

participio dos verbos regulares, e todos os sons vocálicos e consonánticos do 

alfabeto fonético. 

Dentro dos temas tratados cabe destacar a implicación dos participantes, 

creándose interesantes debates e coloquios. Hai que ter en conta que ao provir 

de distintos países, as ideas que se puxeron en común eran do máis 

heteroxéneas. 

Teño que subliñar que a realización de este programa na cidade de Londres 

permitiume, no aspecto social, poder convivir e expresarme estreitamente con 

persoas de distintas nacionalidades e distintas culturas, enriquecendo de esta 

maneira a miña aprendizaxe, tanto vital como académica. En canto ao aspecto 

individual, permitiume comunicar de maneira clara e eficaz, o cal posibilita o ser 

capaz de integrarse mellor no entorno social. 

 

3. Actividades pedagóxicas e culturais realizadas no país de acollida: 

 

Teño que aclarar que dada a situación de alarma pola crisis sanitaria COVID-

19 no noso país, tiven que volver o día 14 de marzo a España, rematando o 

curso vía telemática o día 27 de marzo, e polo tanto non me foi posible realizar 

tantas actividades pedagóxicas e culturais como tiña pensado. De todas formas 

teño que mencionar unha visita á National Portrait Gallery (Galería Nacional de 

Retratos), ao Natural History Museum (Museo de Historia Natural), ao Science 

Museum (Museo de Ciencias) e ao Royal Albert Hall. 



Tamén me foi posible realizar visitas aos icónicos mercados de Covent Garden 

e de Portobello Road no barrio de Notting Hill. Este mercado ofrece unha gran 

variedade de artigos, entre os que destacan produtos de artesanía ou 

antigüidades. O mercado de Covent Garden caracterízase polo seu aire 

bohemio e acolledor, sempre repleto de artistas rueiros e de postos de mestres 

artesáns e tendas de moda. 

Tamén debo mencionar que os martes e os xoves despois das clases de 

conversación, nos reuniamos nun café cércano á escola un grupiño de 

estudantes de diferentes nacionalidades para intercambiar as nosas 

experiencias sobre o curso e a nosa vida en Londres. Esta diversidade 

contribuía a enriquecer e a evitar calquera achega a unha posible monotonía. 

 

4. Impacto do perfeccionamento na lingua estranxeira:  

 

Realicei este curso con varias finalidades, tanto no aspecto persoal como no 

aspecto académico, pero sobre todo coa finalidade de volver con novas ideas 

para afrontar os retos que presenta o ensino, e encontrar solucións a 

problemas que os procesos de aprendizaxe nos presentan ás veces, así como 

adquirir recursos para a practica docente e organizativa. Tamén coa finalidade 

de impulsar unha adecuada formación do profesorado, que inclúa tanto o 

desenvolvemento da súa competencia comunicativa como dunha competencia 

docente que favoreza a ensinanza das linguas estranxeiras, e son da opinión 

que alcancei os meus obxectivos.  

Todo o aprendido na miña estancia no Reino Unido vaime axudar a mellorar no 

meu traballo como docente. Isto é debido a que a medida que aumentan os 

coñecementos e o vocabulario no idioma, a confianza nun mesmo tamén irá 

aumentando. É unha superación nun mesmo.  

Con frecuencia, os profesores que imparten este idioma encóntranse con que 

os seus estudantes se frustran ao cabo duns meses ao non ver cumpridos os 

seus obxectivos de aprendizaxe. Isto é debido a que moitos alumnos comezan 

a aprender un idioma como algo temporal, crendo que con uns cantos meses o 

dominarán e no terán que estudar máis. O obxectivo é axudar ao alumnado a 

non ter medo a facer o ridículo e que coñezan os seus progresos. Trátase 

dunha recomendación moi efectiva si os estudantes a aplican correctamente. 



Cada vez que o alumnado senta medo ao ridículo, hai que convencelos de que 

non é así e visualizar con eles os progresos que saben que conseguiron nas 

últimas semanas ou meses. Tamén hai que ensinar ao alumnado que os 

métodos rápidos e sen esforzo non existen. Para aprender un idioma 

estranxeiro é necesario dedicación continua, traballo, esforzo, tesón e práctica. 

En definitiva, é importante inculcar ao alumnado que a aprendizaxe dun idioma 

estranxeiro é un camiño de por vida no que hai que investir tempo para 

alcanzar a cima e onde hai que ser pacientes ao longo deste proceso. 

 

5. Achegas persoais: 

 

Gustaríame mencionar que estiven a convivir cunha señora viúva británica 

nunha casa típica inglesa moi acolledora. Tiven a oportunidade de compartir 

moitas ideas coa miña caseira, dado o seu carácter amigable e entrañable. 

Xuntábamos á hora do almorzo e da cea, pasando varias horas charlando de 

temas de actualidade (sobre todo á cea). Tamén debo subliñar as súas artes 

culinarias, tendo a posibilidade de degustar distintos pratos da cociña británica.  

Quero mencionar tamén o bo trato que en todo momento me ofreceron no 

centro de acollemento, desde o director, pasando polos distintos titores e o 

departamento de inglés ata os compañeiros de clase. Foi unha verdadeira pena 

que me tivera que volver na metade do curso, dada a situación de alarma xeral 

pola crisis sanitaria. Si se me ofrecera outra oportunidade de facer un curso de 

inglés, gustaríame volver ao mesmo centro, xa que foi para min unha 

experiencia inesquecible. 

 

PÁXINAS WEB DE INTERESE: 

https://www.futurelearn.com/subjects/language-courses 

https://chatterpack.net/blogs/blog/list-of-online-resources-for-anyone-who-is-

isolated-at-home 

https://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue 

https://www.open.edu/openlearn/for-study 

  

https://www.futurelearn.com/subjects/language-courses
https://chatterpack.net/blogs/blog/list-of-online-resources-for-anyone-who-is-isolated-at-home
https://chatterpack.net/blogs/blog/list-of-online-resources-for-anyone-who-is-isolated-at-home
https://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue
https://www.open.edu/openlearn/for-study


FOTOGRAFÍAS RELACIONADAS CO CURSO: 

1) Notting Hill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Royal Albert Hall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3) Natural History Museum 

 

 

 

 

 

 

  



 

4) e 5) National Portrait Gallery  



  



6) Covent Garden 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         7) e 8) Ealing Green College   



 

9), 10) e 11) Biblioteca del Ealing Green College 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12) Leicester Square 


