
PIALE
Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras

1 semana de formación
4 semanas de inmersión



Sistema portugués vs Sistema galego
Ensino básico

Ciclos do Ensino 
Básico

Anos de 
escolaridade

Idade

1º ciclo 1º - 4º cursos 6 – 9 anos

2º ciclo 5º - 6º cursos 10 – 11 anos

3º ciclo 7º - 9º cursos 12 – 14 anos



Ensino secundario

10º, 11º, 12º dos 15 aos 18 anos

Oferta educativa/formativa Porcentaxe de 
alumnado

Cursos Científico-Humanísticos 58,0%

Cursos Tecnolóxicos 1,1%

Cursos Profesionais 32,1%

Artístico Especializado 0,7%

Cursos de Aprendizaxe 6,8%

Cursos CEF 0,1%

Cursos vocacionais 1,2%



Desenvolvemento das clases

▪       O terceiro ciclo de ensino básico (7º, 8º, 9º anos, correspondentes con 1º, 2º e 3º de ESO) consta de 7 materias e un total 
de 33 ou 34 horas semanais. Portugués(5h), Lingua estranxeira (5/6h), Xeografía e Historia (5/6h), Matemáticas (5h), Bioloxía 
e Física e Química (6h), Tecnoloxía e Plástica (4/3h), Educación Física (3h), (Relixión 1h, só para o alumnado que a escolla)

▪       Na Secundaria Científico-Humanística (10º, 11º e 12º anos, comparable ao Bacharelato) a carga horaria semanal depende 
do curso: 34 a 36 h en 10º e 11º anos, e de 23 en 12º (2 horas máis para o alumnado que curse Relixión). En canto ao tipo de 
materias, catro son comúns (Portugués, Lingua Estranxeira, Filosofía e Educación Física) e o resto opcionais dependendo 
das catro modalidades coas que conta este tipo de secundaria: Ciencias e Tecnoloxías, Artes Visuais, Ciencias 
Socio-económicas, Linguas e Humanidades.

2.                  As clases poden ser de 90 minutos.



Profesorado

En total son 35 horas:

22 lectivas

3 non lectivas

10 non presenciais



Probas de AFERIÇÃO
Realízanse no 2º, 5º e 8º ano de escolaridade. Os seus resultados non afectan á cualificación da 
disciplina examinada, buscan comprobar o grao de desenvolvemento do currículo.

En 2º: portugués, matemática, estudo do meio, educação artística e educação física.

En 5º e 8º: portugués ou matemática e outra materia que vai rotando cada ano.

• PROVAS FINAIS DO ENSINO BÁSICO
Realízanse no 9º ano de escolaridade, en portugués e matemática, e inflúen na cualificación final da 
disciplina avaliada (70 % a cualificación interna e 30 % a da proba externa). 



Exames finais do secundario vs ABAU

Os exames finais do secundario engloban catro disciplinas:
•   Portugués.
•   Unha disciplina específica trienal (para os de ciencias será matemáticas).
•   Dúas disciplinas bienais, onde poden escoller varias combinacións.

As probas de portugués e da específica son ao terminar o 12º, mentres que das bienais poden 
examinarse xa ao terminar o 11º e repetir a proba no 12º se queren subir nota ou se suspenderon 
en 11º.
Estes exames finais tamén afectan á nota final da disciplina, das mesma maneira que as probas 
finais do ensino básico (é dicir, 70 % a cualificación interna e 30 % a da proba externa).



Escola Artística Soares dos Reis
10º ano:

Ensinanzas artísticas especilizadas con materias comúns

11º e 12º anos:



A escola:



A biblioteca



As demandas sociais



A miña participación



A miña experiencia na escola portuguesa



A miña experiencia na escola portuguesa

A Escola Básica e Secundária Clara de Resende imparte os 
Ciclos 2º e 3º de Básico e o Ensino Secundario, ofertando as 
modalidades de Ciencias e Tecnoloxías, Ciencias 
Socio-económicas e Linguas e Humanidades. Participei nos 
cursos de 7º, 8º e 9º nas clases de Portugués e tamén de 
Español



A miña experiencia na escola portuguesa: Horario



A miña experiencia na escola portuguesa: Alumnado

Os estudantes na gran maioría proceden de familias de clase 
media-alta, cunha formación superior e dedícanse a 
profesións liberais ben retribuídas. A maioría dos estudantes 
son portugueses. O curso pasado lograron a mellor 
puntuación no ránking dos Exames Nacionais.



A miña experiencia na escola portuguesa: Persoal docente
Dun total de 167 docentes, máis da metade, non 
teñen destino definitivo no centro. Forman parte 
do claustro por períodos que van de un a catro 
anos.

A xornada semanal consta de 25 horas de 
permanencia, 22 son lectivas e 3 non lectivas

As horas non lectivas: apoios individualizados, 
reunións do equipo pedagóxico, de coordinación 
curricular...



A miña experiencia na escola portuguesa: Persoal docente

Os titores teñen redución de 2 horas lectivas e 2 non lectivas. 

Ademais hai unha redución de 2 horas lectivas a partir dos 50 anos

O psicólogo-orientador ten unhas funcións semellantes ao desenvolvido polos 
nosos departamentos de orientación.

Existe un Equipo de inclusión a cargo dun total de catro profesoras 
especialistas, adirixidas pola directora. Na actualidade teñen dous estudantes 
con síndrome de Down, un con autismo e o resto con problemas de 
aprendizaxe que van de moderados a severos.



A miña experiencia na escola portuguesa: Biblioteca

Desde 2009, por decreto 
lei, nas bibliotecas 
escolares existe un 
coordinador ou profesor 
bibliotecario que debe ter 
unha formación específica 
e accede a través dun 
concurso externo 
específico. Ten 35 horas 
lectivas



A miña experiencia na escola portuguesa: Gardas

A lexislación prevé un plan de acompañamento dos alumnos 
ante a ausencia imprevista do profesor titular de 
clase/disciplina. A práctica diaria é diferente. Cando 
permanecen na escola, estarán baixo a supervisión dos 
conserxes



A miña experiencia na escola portuguesa: Persoal non docente

A escola ten 27 “funcionarios”, que se 
encargan dos labores de limpeza, 
vixilancia de corredores, cafetería, 
papelería...

4 traballadores de secretaría (por 
número de alumnado, a escola debería 
ter 7). Dentro das funcións do persoal de 
secretaría está, entre outras a de 
tesourería.



Grazas pola vosa atención


