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Rosa Castro, Amparo Vázquez, Manuela Casal e Arturo lglesias, tras chegar de Canadá.
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rrr Os profesores ourensáns Rosa
Castro;AmparoYrizquez; Mánue.
la Casal e Arturo Iglesias acaban
de regresar de Can ad.á, grazas ao
programaintegral de aprendizaxe
de linguas estrarxeiras (Piale), que
organiza a Xunta. Animáronse a
cruzar o charco para coñecer nolas
metodoloxías educativas e poder
aplicalas nos seus centros educati
vos. En Ourense son profesores de
inglés pero este ano tocoulles vivir
a experiencia en Montreal, unha
cidade de fala francesa. "Un dos
principais inconvintes que nota-
mos este anofoiqueviaxamos para
facer unha inmersión en inglés a
un lugar onde o francés é a lingua
dominanh", explicou Manuela Ca-
sal, profesora de inglés de Prima¡ia
do CEIP O Couto. Apesar deste
inconünte, os participantes están
satisfeitos ca súa estancia xa que
"sempre é posiüvo ü aun país cun
sistema educaüvo ben considera-
do como é o caso do canadiense",
dixo Manuela Casal.

Durante as catro semanas que
durou a estancia estileron aloxa-
dos nas tradicionais host family
(familia anfitriona). "Eu estiven
cunha muller italiana polo que
non tiven ningún tipo de pro-
blema ca comida", dixo Ampa-
ro Vázquez, profesora de inglés
no instituto de As Lagoas. A esta
mestra, o que máis lle sorprendeu

do sistema educativo canadiense
foi que os alumnos non teñen de-
beres para casa. "Tras extr icar a
gramrática,pedÍaselle aos neros
que fixeran redaccións. Ao rema-
tar, collían o seu móvil para es-
coitar música, algo impensable
aquí", dixo.

En Canadá, outórgaselle unha
gran importancia a.o razonamento
e ao pensamento crítico dos nenos
e menos ao contido. "0s profeso-
res non teñen ese agobio de ac¿bar
o temario e prefiren que os estu-
dantes saiban expresar opinións
correctamente", explicou Manuela

MANUELA CASAL: ,,OS

MESTRES NON SE

PREOCUPAN POR ACABAR

O TEMARIO E PREFIREN

QUE OS ALUIVNOS SAIBAN

EXPRESAR OPNÓNS'

Casal, A diferencia do que ocorre
nas clases espaiolas, en Ca:rr:r&á

non é habitual que os ¡nestres ¡i-
fen aos estudantes xa que "se refor-
zapositirarnente agradecendo aos
nenos que; por enemplo, axuüron
a recoller o material empregrado
nunha clase", engadiu. Outra das
peculariedades que lle chamou a
a¡ención aAmparoVázquezfoi que
sonosalumno*os que se «lesplazan

ata as aulas e non os profesores.

'Ademáis, dáselle todo o ¡naterial
didrictico, dendebolígrafos atali-
bros, paraque nonteñan que andar
cargados cas mochilas", explicou.

A implicación dos alumnos ca
realización de actiüdades extraes-
colares é outros dos aspectos que
rmáis apreciaron estegrupo de pro-
fesores que marcharon a Montreal.
"No meu coleÍio, os estudantes
son os encargados de promocio-
nar o instituto para atraer novos
alumnos", dixo Amp aro Y ázql;.ez.

En Canaüí, os institutos públicos
ingleses vense na necesidade de loi
tar polos seus futuros alumnos xa
que tras unha reforma educaüva,
están obrigados a ir a colexios fran-
ceses. "Para ir a un centro educa-
tivo inglés, teñen que demostrar
que un pai ou irmán foi a un co-
lexio inglés", añrmou. Trala expe-
rienciaüvida, a profesoraAmparo
Vázquez aplicará algúns dos mé-
todos que presenciou nas clases.
"Para involucrar aos alumnos no
inglés, organizaron un taller no
que un poeta fixo con eles slam.
Eufirei algosimiliar no meu cen-
tro", explicou.

APesar'las[s¡il¿g§ do sistema
educativo c¿nadiense, os seus mes-
trrs tamén protest¿n, eoriro aquí,
polos recortes en Educación. "Du-
rante anosa estancia, houbo mor¡i-
lizacións e os profesores deixaron
defacer acüüdades extra.esiola¡es
e de correxi¡ deberes", dixo Ma-
nuela Casal. .


