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Plan de difusión Piale 2018 

Actividade de formación: modalidade 1 (integración). 
Destino: Ottawa (Ontario)  
Profesorado: Begoña Recondo Burgo (especialista de inglés e coordinadora 
da sección bilingüe no curso 2018-19) e Mª Jesús Pérez Fernández 
(especialista de inglés e coordinadora da sección bilingüe no curso 2017-18). 

No pasado mes de outubro participamos na convocatoria do programa Piale 
para o curso académico (2018-19) co fin de mergullarnos na cultura e na 
lingua de Canadá e coñecer un pouco máis de cerca un dos sistemas 
educativos  que están a recibir maior consideración a nivel mundial (segundo 
os informes de entidades como a OCDE). 

Despois de desfrutar dunha experiencia enriquecedora, tanto a nivel persoal 
como académico, tentaremos dar a coñecer os aspectos que, dende a nosa 
experiencia persoal en dous institutos de secundaria (Bell High School e 
Brookfield High School), ilustran mellor a organización e o funcionamento 
do sistema educativo canadense, fundamentalmente na provincia de Ontario. 

1. A descentralización de sistema educativo.

A educación é un asunto moi importante para os canadenses polo que a 
inversión en educación é alta e todos os territorios manteñen uns estándares 
de calidade elevados.  

Aínda que existe un plan de estudos estándar para todo o país, non existe un 
Ministerio de Educación como tal e as competencias son transferidas a cada 
provincia ou territorio, que ten o seu propio plan de estudos tendo en conta 
as características particulares de cada lugar. Esta descentralización 
presenta grandes variacións entre as diferentes rexións, atendendo á 
necesidade de reflectir mellor a cultura, a historia e a lingua de cada zona.  

Esta circunstancia favorece un financiamento equitativo, que tenta 
solucionar os problemas dalgunhas das rexións e alumnado máis pobre, 
outorgando máis cartos aos centros que o necesitan.  
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Os chamados Consellos Escolares Locais (District School Boards), elixidos 
por votación, distribúen os fondos recibidos entre as distintas escolas 
atendendo ás necesidades de cada centro e do seu alumnado. 
      

 
 
2. A Secundaria obrigatoria en Ontario. 

 
 

Na provincia de Ontario, o 94% do alumnado está matriculado en centros 
públicos (que poden ser relixiosos) e  a educación é gratuíta e obrigatoria 
dende os 6 ata os 18 anos para todos os residentes.  
 
A gratuidade e a obrigatoriedade inclúen dende a primaria ata o bacharelato 
ou os estudos técnicos (educación orientada ao mundo laboral).  
 
No grao 9, os estudantes reciben orientación personalizada para  seleccionar  
materias e deseñar o seu perfil académico. Este asesoramento personalizado 
continúa ao longo de toda a secundaria. 
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        Os dous anos anteriores á Secundaria (que xa se están a  
        impartir nalgúns institutos): 
 

Ano 
Escolar 

Idade 
Equivalencia 
en España 

 
Grao 7 

12-13 1º ESO 

Grao 8 13-14 2º ESO 
 

 Secundaria Obrigatoria: 

Ano 
Escolar 

Idade 
Equivalencia 
en España 

Grao 9 14-15 3º ESO 
Grao 10 15-16 4º ESO 
Grao 11 16-17 1º Bacharelato 
Grao 12 17-18 2º Bacharelato 

 

A maioría dos centros de secundaria ofrecen tanto itinerarios académicos 
(que permiten ao alumnado seguir estudando unha educación  superior) 
como itinerarios vocacionais (que permiten un acceso máis directo ao 
mercado laboral). Ademais, a oferta  de materias optativas é inmensa (o 
currículo de Ontario prevé máis de 290 materias optativas). 
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Na ensinanza  secundaria , non se repite curso senón que se repiten materias 
polo que a organización dos alumnos nas clases no xira en torno a 
grupos, senón arredor das materias elixidas.  

 
 
3. A flexibilidade dos itinerarios educativos. 

 
Na educación secundaria, chama a atención a flexibilidade na elección de 
materias (itinerarios moi abertos), o que fai posible que o alumnado poida 
crear o seu propio itinerario educativo. Ademais, en boa parte das disciplinas 
(matemáticas, inglés, ciencias, xeografía, historia e francés) o alumnado 
pode escoller entre tres niveis de dificultade.  
 
O alumnado comezará a deseñar o seu itinerario tendo en conta tanto as súas 
inquietudes como as súas aptitudes. Existen itinerarios máis académicos, 
academic level (que lles permiten acceder á universidade), un nivel 
intermedio, applied level (que posiblemente os conduce á formación 
profesional ou ciclos formativos) e un terceiro itinerario, locally developed, 
pensado para unha rápida incorporación ao mercado laboral. 
  
Como consecuencia desta flexibilidade de niveis e elección de materias, 
podemos incluso atopar alumnado de diferentes idades nun mesmo grupo. 
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Trátase dunha organización complexa con multitude de variantes e 
numerosas opcións que están destinadas a evitar o fracaso escolar e o 
abandono temperán. 
 
 
4. A distribución de materias por curso. 

 
Cada ano académico está dividido en dous cuadrimestres. O alumnado debe 
cursar 4 materias en cada un deles, agás no grao 12, que o alumnado elixirá 
soamente 6 (tres en cada cuadrimestre). As clases son de 75 minutos e as 
catro materias impártense diariamente. Cada dúas clases o alumnado ten un 
descanso de 45 minutos para xantar.  
 
Luns, día 1 Martes, día 2 Mércores, día 1 Xoves, día 2 Venres, día 1
Historia Baile Historia Baile Historia 
Inglés Matemáticas Inglés Matemáticas Inglés 
XANTAR XANTAR XANTAR XANTAR XANTAR 
Matemáticas Historia Matemáticas Historia Matemáticas
Baile Inglés Baile Inglés Baile 

 
 
5. O Certificado de Secundaria e o “literacy test”. 

 
O OSSD (Ontario secondary School Diploma) acádase cos seguintes méritos: 
 
 
 30 créditos: 18 obrigatorios e 12 de libre elección entre as optativas 

ofertadas (segundo a demanda do alumnado). 
 

 40 horas de servizos comunitarios. A escola adoita ofrecer alternativas 
neste sentido.            

 
 Aprobar o exame de habilidades de lectoescritura (Literacy Test) no grao 

10 ou posteriormente, no 11 ou 12. Este exame pódese repetir.  
 
O Literacy Test practícase en tódalas materias e ten moito que ver coas 
expectativas das probas  Pisa. 
 
Cabe sinalar que todo o profesorado traballa e avalía a competencia 
comunicativa do alumnado, tanto a nivel escrito como oral, dende 
calquera materia que imparta. É un obxectivo común en parte marcado 
polo Literacy Test, en parte pola necesidade de designar a  todo o 
profesorado como ensinante de lingua.  
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6. O sistema educativo baseado en “plans”.  
 

Os piares sobre os que Canadá constrúe o seu sistema educativo revísanse e 
renóvanse cada 5 anos. Entendemos que o que se fai é unha análise do que 
funciona e do que non funciona. Son plans estratéxicos baseados no que 
Canadá como sociedade quere mellorar, cambiar ou potenciar, tendo en 
conta o contexto social, cultural e xeográfico do país. O último plan 
elaborouse no ano 2015 e abrangue o período escolar 2015-2019. Os valores 
escollidos para potenciar neste novo plan son os seguintes: 
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-A igualdade 
-A xestión 
-O benestar 
-O compromiso 
-A aprendizaxe 
 
A igualdade é unha das prioridades do programa educativo nun país no que 
o 22% dos habitantes non naceron en Canadá e que  recibe inmigrantes e 
refuxiados a diario. O obxectivo é que o rendemento académico do alumnado 
sexa independente do seu status socioeconómico ou de se é nativo ou 
inmigrante. 
 

 
 
 
7. A atención individualizada. 

 
Os programas de integración: 

 
A atención ao alumnado  inmigrante é unha prioridade no sistema educativo. 
Existen sistemas de apoio e programas de acollida para asegurar a 
aprendizaxe da lingua. Ás veces o alumnado ten un coordinador a tempo 
completo, que se asegura dos seus progresos educativos e da súa adaptación 
e integración social e cultural. 
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Moitas veces adáptanse os contidos curriculares e o nivel de dificultade da 
lingua nalgunhas materias cursadas polo alumnado. Son os chamados 
sheltered courses. Unha vez que o alumnado supera a barreira inicial da 
lingua, xa pode incorporarse aos cursos ordinarios. 
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Os programas de atención á diversidade: 
 
Todos os departamentos de educación provinciais destinan unha partida da 
subvención recibida aos consellos escolares locais para atender á diversidade. 
Os centros inclúen programas para o alumnado que o precise (programas 
para diferentes tipos de necesidades educativas especiais). Estes programas 
poden realizarse na aula co resto do alumnado ou, con frecuencia, en clases 
separadas. Ao rematar o curso, faise una avaliación  e establécense pautas 
para o seguinte curso. 
 
Os programas de recuperación de materias non superadas: 
 
Nos centros adoitan existir aulas específicas nas que un equipo específico de 
docentes (profesores, orientadores, pedagogos, etc.) proporciona apoio 
continuado ao alumnado con materias pendentes.  

Estas clases reciben nomes como “recuperación para o éxito” (Recovery for 
success). Nestas aulas específicas podemos atopar alumnado que se queda 
atrás por moi variadas razóns (problemas familiares, trastornos emocionais, 
trastornos de déficit de atención ou hiperactividade, etc.). Non é unha 
exclusión total da aula de referencia; a asistencia a estas aulas pode ter maior 
ou menor duración segundo a problemática ou necesidade de cada alumno.  
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Outros programas e iniciativas escolares: 
 

 Programas de intervención precoz para estudantes en risco 
 Programas de apoio ao éxito académico 
 Programas de axuda e mediación entre compañeiros 
 Programas anti-bullying 
 Programas de saúde física e psicolóxica 
 Equipos de enlace (alumnado dos cursos máis altos a cargo dos máis 

pequenos) 
 Actuacións de emerxencia  e protocolos para eventos tráxicos 
 Os clubs e outras actividades extracurriculares 

 
8. A avaliación continua.  
 
O curso escolar divídese en dous semestres: 
 

 Primeiro semestre: do 1 de setembro ó 31 de xaneiro 
 Segundo semestre: do 1 de febreiro ó 30 de xuño 
 

Valórase a avaliación continua. En xeral, dende todas as materias  
promóvese o crecemento intelectual, persoal e emocional do 
alumnado e estimúlase a autonomía e o pensamento crítico.  
 
O alumnado recibe as cualificacións definitivas ao final de cada semestre 
(final report) pero, con anterioridade recibe dous informes (progress report 
e midterm report) con comentarios do progreso dos estudantes en cada 
materia. As cualificacións dos estudantes dependen moito máis do traballo 
diario e das súas competencias que dos exames globais: 
 

 Ata 30%: exames globais ao final de cada semestre 
 70% ou máis: traballo diario, participación, tarefas de diversos tipos 

que poden incluír tests concretos (cada tarefa coa súa rúbrica), 
asistencia a clase e actitude. 

 
Os boletíns (report cards) reflicten unha puntuación porcentual, o número 
de créditos obtidos e a nota media da clase para esa materia. Tamén reflicten 
o nivel do alumnado en termos de competencias. Para estas categorías 
utilízase unha escala de 4 puntos: 
 
E=excellent (excelente)      S=satisfactory  (satisfactorio)   
G=good (bo)                       N=need improvement (necesita mellorar) 
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As habilidades de aprendizaxe avaliables en cada materia son as seguintes: 
 

 Responsabilidade (responsibility) 
 Organización (organization) 
 Autonomía (independent work) 
 Traballo en equipo (collaboration) 
 Iniciativa (iniciative) 
 Autocontrol (self-regulation) 

A través do PCAP (programa de avaliación pan-canadense) compróbase, 
periodicamente, o nivel  en matemáticas, comprensión lectora e ciencia de 
cada rexión. Este programa pretende comprobar que os plans educativos son 
axeitados. 
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  BELL HIGH SCHOOL 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Begoña Recondo Burgo 
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Bell High School   
 
Bell High School (instituto público con máis de mil alumnos e alumnas, que 
xa incorporou os graos 7 e 8) é o único instituto de secundaria do distrito que 
ofrece os 4 programas  máis demandados: 

 

 O programa regular en inglés 
 Inmersión en francés 
 Programa para altas capacidades en inglés ou en francés 
 Programas ESL para inmigrantes e estudantes estranxeiros 

 
 

 

 

Con independencia destas vías, o 
alumnado deseña o seu currículo 
atendendo ao seu perfil 
académico e decántase por 
materias da oferta académica 
para responder ás peticións de 
determinadas universidades; por 
materias da oferta de aplicadas se 
está pensando nunha educación 
máis técnica ou formación 
profesional; ou por materias 
(moitas veces tipo taller)  
relacionadas coa inserción 
laboral temperán (Advanced 
Placement), que culminan  cun 
exame (AP examinations) no 
grao 12. 

                                                                                                        
                                                         Aquí co Xefe do Departamento de Inglés 
 

 

 



16 
 

A oferta de materias optativas en Bell High School é elevada e contén moitas 
materias relacionadas coa tecnoloxía, as artes, o deporte e coa educación para 
o mundo laboral. O centro tamén ofrece programas á atención educativa con 
distintos tipos de excepcionalidade  e aulas específicas para algúns casos. 

 

“Orgullo”, PRIDE (acrónimo de perseveranza, respecto, integridade, 
orgullo e excelencia), é o lema da escola. 

 

Tamén existe unha ampla oferta deportiva con gran éxito a nivel provincial 
e rexional (bádminton, baloncesto, esquí alpino, rugby, etc.) e numerosos 
programas extraescolares (música, teatro, consello de estudantes, anuario 
escolar, club de debate, club PEACE, club earthcare, iniciativas dos 
colectivos LGTBI, etc.). Ademais, a comunidade escolar promove numerosas 
iniciativas solidarias dentro e  fora da escola para as 40 horas de servizos 
comunitarios obrigatorios. 
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 Carteis nos corredores 
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 O PROGRAMA ESL 

 

 
Pasei case toda a miña estancia en Bell High School no Hall of respect ou 
pavillón de linguas e sheltered courses (historia e artes fundamentalmente) 
e en aulas específicas de ESL coma esta. 
 



19 
 

Inmigrantes, refuxiados e alumnado internacional (distinta cultura, distinta 
lingua e distinto nivel social) chegaban a diario. Segundo o seu nivel de 
inglés estarían en aulas ESL AO/BO (estes dous niveis estaban mesturados), 
CO, DO ou EO, que era o nivel superior. E mentres non superaban a barreira 
lingüística, permanecían nos sheltered courses (naquelas materias onde un 
nivel baixo en inglés podía ser un impedimento para progresar), onde a carga 
curricular era menor e había máis tempo para traballar a lingua. Os avances 
lingüísticos  do alumnado permitíanlle  incorporarse aos cursos ordinarios da 
súa elección nun mesmo ano académico. 
 

 
Moitas veces un mesmo alumno ou alumna podía estar en matemáticas 
académicas do nivel máis alto, e mesmo no programa para alumnado con 
altas capacidades nalgunha materia, e nun programa ESL ao mesmo tempo; 
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e a miúdo as agrupacións non tiñan que ver coa idade. Moitas variantes e 
unha mestura cultural marabillosa. 
 
A experiencia encantoume. O profesorado en xeral parecía moi implicado 
nos programas de integración  pero, sen dúbida,  a organización do propio 
sistema educativo facilitaba a tarefa. O bo funcionamento non  dependía da 
boa vontade do profesorado, ou da súa maior ou menor habilidade en 
xestionar a aula; a organización dos programas dende o propio sistema 
permitía unha flexibilidade estudada e normalizada.  
 
 
A ATENCIÓN PERSONALIZADA  
 
O students services department en Bell High School conta cun grupo de 
profesionais que orientan sobre os diferentes programas escolares, ofrecen 
consello personalizado (para o seguimento das clases e as problemáticas 
individuais) e informan do enorme abano de posibilidades vocacionais a 
través de distintos programas de educación  cooperativa e os OYAP 
(programas de aprendices de Ontario).  
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O departamento tamén está moi vinculado ao learning support centre (centro 
de apoio ao aprendizaxe) e aos recovery for success programmes (programas 
de recuperación académica para o alumnado que se vai quedando atrás por 
diversos motivos). A través deste servizo xestionase (xunto co profesorado) 
a incorporación aos distintos programas de apoio do alumnado que require 
atención personalizada. 
 
Sorprendeume a tranquilidade  nas aulas canadenses, a facilidade con que o 
profesorado resolvía as diferenzas persoais e académicas e o día a día na aula; 
sorprendinme dos escasos comportamentos disruptivos por parte do 
alumnado. En Canadá a educación é inclusiva pero iso non significa que un 
alumno con problemas ou carencias de distinto tipo non poida ser apartado 
da aula temporalmente. Pode que necesite unha atención individualizada que 
o profesorado non sempre lle pode dar na aula de referencia. Moito alumnado 
pasaba sesións, semanas ou meses no learning support centre seguindo as 
clases con profesorado de apoio.  
 
Esta situación fíxome pensar nas nosas aulas; atendemos a diversidade  
multiplicando esforzos, elaborando  materiais para un alumnado co que logo 
énos difícil traballar, tendo sempre a sensación de non chegar a ninguén a 
pesar do esforzo por chegar a todos. Coido que a educación ten que ser 
inclusiva  pero  tamén creo que a atención educativa personalizada en 
determinados momentos é necesaria. Non estaría mal que os nosos centros 
educativos tivesen un learning support centre funcionando no período 
lectivo, cun equipo de docentes dedicados a apoiar aos nenos con 
necesidades específicas en ocasións. Supoño que a inversión en educación e 
a infraestrutura dos centros tería que ser ben distinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
                                        Banco de relaxación no “learning support centre”.  
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O FRACASO ESCOLAR  
 
No sistema educativo canadense o nivel de fracaso escolar é moi baixo.  
Ademais da inversión en programas  para atender á diversidade, hai outras 
razóns evidentes: 
 
 

 O noso alumnado de secundaria e bacharelato ten entre 11 e trece 
materias por trimestre. O alumnado das mesmas etapas educativas en 
Canadá teñen 8 en todo o ano académico (4 cada semestre).  
 

 As nosas clases son de 50 minutos, dous ou tres días á semana. As 
súas de 75 minutos, tódolos días. 
 

 A opcionalidade é moito máis ampla cá nosa e os 18 créditos 
obrigatorios repártense en catro anos (a razón de 4 ou 5 materias 
obrigatorias das 8 anuais); o alumnado pode cursar algunhas destas 
materias no cuadrimestre e mesmo no ano da súa elección.  
 

 Clase de baile en “Bell ”(alumnado de primeiro e segundo ano) 
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 Hai moitos centros escolares como Bell High School, que sen ter 
tódolos programas educativos, teñen unha oferta académica ampla. É 
dicir, itinerarios para alumnado que quere facer unha carreira 
universitaria, un ciclo medio ou superior, ou unha incorporación 
temperán ao mundo laboral. Moi poucos dos nosos centros educativos 
teñen unha oferta académica semellante. 

 
  
  
Paréceme que toda esta situación mellora  o rendemento académico e 
favorece o proceso de aprendizaxe que, dende a miña experiencia, se 
desenvolve nun ambiente máis relaxado, tanto para  o alumnado coma para 
o profesorado. Hai menos exames porque hai menos materias; ademais, a 
temporalización e a lonxitude das clases permite explorar contidos dun xeito 
máis práctico e  a avaliación continua e por competencias é máis fácil de 
aplicar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rúbrica para unha presentación oral 
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Por outra banda, parece que cada quen está no lugar no que quere, debe ou 
pode estar, e, segundo a evolución do alumnado, os itinerarios poden 
readaptarse para atender a complexidade e realidade de cada caso. O noso 
sistema educativo é moito máis ríxido. Non terá o índice de fracaso escolar 
algo que ver con isto?  
  
 
O ESPÍRITO CRÍTICO E A EDUCACIÓN EMOCIONAL 
  
No sistema educativo canadense non só a lingua (comprensión lectora e 
expresión oral e escrita) ten unha prioridade absoluta. Outras dúas 
prioridades son a educación emocional e o desenvolvemento do espírito 
crítico. 
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Igual que a lingua, as emocións trabállanse dende tódalas materias máis ou 
menos directamente. Na última clase de canto, por exemplo, sentei cun grupo 
do último ano no chan e falamos do que nos acontecera durante a semana; a 
profesora de música explicoume a importancia da actividade: se o alumnado 
era capaz de comunicar sensacións e emocións e compartir experiencias, 
íalle ser máis doado cantar sen medo diante dunha audiencia. Dende logo, 
tiña moito sentido e recordei un montón de momentos roubados (con certa 
culpabilidade) ao currículo máis estrito; sempre pensei que favorecían o 
proceso de aprendizaxe, relaxaban a tensión académica, fortalecían a 
comunicación do grupo e ata  servían para detectar problemas. A 
naturalidade coa que eles o fan ten que ver coa distribución do currículo no 
tempo (clases máis longas tódolos días) e atrévome a pensar que mesmo coa 
menor lonxitude dos temarios. Ademais, nunha sociedade tan multicultural, 
aprender a controlar e compartir emocións e sentir empatía é prioritario. 

Desenvolver o espírito crítico é outra prioridade. Tódalas materias inclúen 
actividades para fomentar o pensamento crítico. En xeral os canadenses son 
moi críticos co seu propio sistema educativo, que analizan constantemente.  

Agora mesmo están a traballar na nova competencia PISA (competencia 
global), un cuestionario que pretende analizar o  pensamento crítico, a 
capacidade de interactuar con respecto, a empatía, a comprensión dos 
conflitos mundiais e o coñecemento intercultural dos estudantes de 15 anos. 
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O PAPEL DO PROFESORADO 
 
Aparentemente o profesorado canadense  participa activamente nas reformas 
educativas e é consultado para o desenvolvemento dos currículos xunto a 
expertos nas diferentes materias. Ademais, a súa organización  en sindicatos 
de profesores ten unha gran forza de negociación. 
 
Aínda así, en xeral, o profesorado tamén é moi crítico co seu sistema 
educativo. A pesares do aparente bo funcionamento, hai moitos aspectos 
mellorables. Algúns profesores de Bell coidan que o sistema é demasiado 
compracente co alumnado, que lle facilita tanto o camiño para evitar o 
fracaso (programas de recuperación), diminuír a presión escolar (o consenso 
sobre determinadas tarefas escolares, por exemplo) e procurar o benestar do 
alumnado, que ao final o nivel de esforzo baixa e o limiar de frustración  non 
é o axeitado para o mundo real.  
 
Outro problema é  o uso dos móbiles e outros dispositivos tecnolóxicos na 
aula. En Bell, como en moitas escolas canadenses, teñen a política de All 
devices allowed (tódolos dispositivos tecnolóxicos están permitidos na aula) 
e aínda que vin como nalgunhas clases este uso favorecía a dinamización dos 
contidos, tamén comprobei que a autorregulación non sempre é posible e un 
número crecente de alumnado pasaba as clases navegando polas redes sociais 
en vez de estar a realizar as tarefas indicadas.   
 
O bo uso da tecnoloxía na escola é sen dúbida un dos retos do sistema 
educativo canadense actual. 
 
 
CAL É O NOSO PLAN? 
 
 
En xeral gústame  o que coñezo do sistema educativo canadense; a inversión 
en educación é alta e parece ben xestionada. Aínda así, hai moitos aspectos 
que non fun capaz de apreciar e sei que non todos os centros educativos 
funcionan da mesma maneira en Canadá. Tampouco teño datos da 
efectividade do sistema educativo máis alá das probas PISA (como se 
desenvolve o alumnado despois da secundaria obrigatoria, por exemplo).  
 
Sen embargo, coido que os sistemas educativos nunca se deben importar na 
súa totalidade. Creo, como os canadenses, que os sistemas educativos teñen 
que adaptarse ás necesidades de cada lugar. Todos teñen aspectos 
destacables e mellorables. E se se mellora dende onde se parte, a cousa non 
vai tan mal.  
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O noso sistema educativo, por exemplo, a pesar dos tan comentados 
resultados das probas PISA, é un sistema inclusivo e igualitario que permite 
un nivel de cualificación moi alto do alumnado en determinados ámbitos 
(medicina, enxeñería, etc.). Entón, algo estaremos facendo ben. 
 
Do sistema educativo canadense na educación obrigatoria quedaríame sobre 
todo coa menor carga de materias (cunha maior opcionalidade) e a 
incorporación dos distintos programas académicos (bacharelato, ciclos e 
programas de garantía social) nun mesmo centro educativo. Ademais, unha 
axuda extra para atender á diversidade tampouco estaría mal.  
 
Despois de tantas leis educativas, sobre todo me  pregunto cal é na 
actualidade o plan estratéxico do noso sistema educativo. Os canadenses 
saben que nunha sociedade tan multicultural como a súa o fundamental é a 
harmonía e o sistema educativo ten que permitir a igualdade, fomentar a 
empatía. E ese é un dos piares do seu sistema educativo na actualidade. 
 
Para os canadenses identificar o problema é fundamental para ter un plan. 
Identificados os problemas do noso sistema educativo e da nosa sociedade, 
que é o que nós queremos e podemos mellorar?  Cal é o noso plan? E non 
estaría mal que para levalo a cabo se analizase primeiro o que funciona e o 
que non funciona tendo un pouco en conta a opinión do profesorado. 
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    BROOKFIELD HIGH SCHOOL 
 

     “ AVANCEMOS XUNTOS” é o seu lema 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mª Jesús Pérez Fernández 
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Coma moitos outros centros do Ottawa-Carleton District Board, este centro 
comezou a funcionar na década dos 60. 

Neste curso están matriculados uns 600 alumnos de distintas nacionalidades, 
linguas e relixións, que cursan do grao 9 ao 12. 

 
                         

 

                        Grupo de grao 12 nunha clase de “Temas do Mundo” 
 

 

O persoal docente está formado por 55 profesores de aula e 6 Educational 
assistants. 

O seu obxectivo é preparar ao alumnado académica e socialmente. Para 
acadalo, fomentan valores como o pensamento crítico, a resolución de 
problemas e o traballo colaborativo. 

O Departamento de Orientación e Educación Especial, formado por seis 
profesores, proporciona apoio educativo continuado e orientación para a 
recuperación de materias. O instituto tamén acolle un grupo de alumnos con 
desorde de espectro autista, que está a cursar o último grao,  e unha unidade 
de dificultades de aprendizaxe que, en caso de ser necesario,  posibilita unha 
ratio de 8 estudantes por profesor. 
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• PROGRAMAS EDUCATIVOS DESENVOLTOS NO CENTRO 

 

✔ Programa de Inmersión en Francés. 

✔ Programa de Inglés como Segunda Lingua, dada a orixe múltiple 
do alumnado e para favorecer a súa integración académica. 

✔ Programa de Recuperación de Materias e Iniciativas de Éxito. O 
profesorado está moi implicado neste programa, con clases voluntarias catro 
días á semana. 

✔ Programa para Alumnado con Necesidades Educativas Especiais. 
Neste curso hai un grupo de 8 alumnos cun desorde de espectro autista 
cursando o último grao. 

✔ Programa Character Education. Con este 
programa, e a través de  distintas iniciativas, o Distrito 
Ottawa Carleton pretende que o lugar de aprendizaxe, 
para alumnado, e de traballo, para o profesorado, sexa 
un entorno onde todos os individuos se sintan seguros, 
valorados, respectados e benvidos. 
 
✔ Peer Tutoring Program: Nalgunhas materias 
(Sheltered courses) e baixo a supervisión do profesor, 
alumnado do último curso traballa nas aula cos novos estudantes, 
principalmente estranxeiros que acaban de chegar ao país, para  facilitar que 
acaden os obxectivos. 

✔ Programa LINK (Enlace),  para acoller aos estudantes do grao 9 en 
setembro e facilitarlles a incorporación ao sistema educativo. 
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✔ O centro tamén está adherido ao Programa de Educación 
Cooperativa, que permite que algúns alumnos  adquiran experiencia  laboral 
en empresas. 

✔ O Programa de Música está moi consolidado e nos últimos anos 
algúns dos grupos do centro (Banda de jazz, o grupo de Percusión ou o Coro) 
obtiveron un gran recoñecemento. 

 

 

 

• INSTALACIÓNS 

 

✔ 57 Aulas xerais e cinco do Departamento de Educación Especial, nas 
que os alumnos reciben apoio para a recuperación de materias pendentes. 

✔ Numerosos laboratorios das distintas materias e aulas específicas. 

✔ Auditorio con capacidade para 746 persoas. 

✔ Tres zonas deportivas. 

✔ Biblioteca. 

✔ Cafetería. 
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 Student success room (aula de apoio)                 Auditorio  

 

 

• CLUBS e OUTRAS ACTIVIDADES 

 

✔ O deporte é unha importante actividade extraescolar e coa 
colaboración de adestradores da comunidade, o centro oferta numerosas 
actividades deportivas (no último curso formáronse 30 equipos de distintas 
modalidades). 

 

✔ Ademais, hai tamén varias asociacións de estudantes, como o Club 
Multicultural ou a Asociación de estudantes musulmáns, que animan ao 
alumnado a participar nunha variedade de actividades como baile, reunións 
para facilitar que os novos alumnos fagan amigos, accións para o coidado do 
medio ambiente, fotografía, xadrez, arte,…. 

 
 

✔ O centro está moi implicado en accións humanitarias e anualmente 
organiza eventos para apoiar diversas causas: a carreira Terry Fox, a 
Plataforma Infantil Nelson Mandela, a Operación Veterano, O Pancake Day 
para recadar fondos con distintos fins como a loita contra o cancro 
infantil, …. 
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• E NO DÍA a DÍA……. 

 

✔ Todos os días soa o himno de 
Canadá por megafonía e todos o 
escoitan con respecto.  
  

✔ Máximo respecto á diversidade de todo tipo: raza, relixión, etnia, ...
 ( Se esperas respecto, amósao ti primeiro)        

✔ Despois do himno, lense por megafonía os avisos para o alumnado: 
eventos, imprevistos, información sobre clubs, …. 

✔ O horario das catro materias que cursan por cuadrimestre non se repite 
todos os días senón que alterna: nos días pares (A, B, comida, C e D) e 
impares  ( B, A, comida, D e C). 

✔ Non soa o timbre. Todos saben cando remata a clase, nin antes nin 
despois. 

✔ Non poden ir ao baño nin nos primeiros nin nos últimos dez minutos 
de cada clase. 

✔ Non hai titores. Hai días sinalados para recibir aos pais e ese día todo 
o profesorado ten que permanecer no centro para informar a pais e titores 
legais. Se un profesor quere informar de algo a algunha familia, ten que 
chamar por teléfono ou facelo a través do alumnado. 

✔ Non se pasa lista. Cando un estudante chega tarde, apúntase nun 
rexistro e é responsable de ir falar co profesor na hora da comida para acordar 
como recuperar o tempo e traballo perdido. 

✔ Os móbiles están prohibidos, pero hai flexibilidade. 

✔ O profesorado trata de crear unha atmosfera tranquila na aula. O 
ambiente de respecto axuda, xa que apenas hai comportamento disruptivos. 

✔ Reforzo positivo para motivar ao alumnado. Trátase de fomentar a 
autoestima e a confianza dos estudantes na súa capacidade. 

✔ Non se poñen negativos por non entregar tarefas ou esquecer material, 
senón que se trata de que o alumnado se responsabilice e  busque formas de 
autocorrixirse. Con este fin, os estudantes asinan documentos cando se 
retrasan na entrega dunha tarefa e se comprometen a entrégalo noutro prazo 
acordado co profesor, cando levan material da aula de arte, por exemplo, 
cando extravían algún libro do centro (e non se lles entrega o boletín de notas 
ata que non o devolvan) , … 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ O Distrito de Ottawa–Carleton quere que todos os docentes sexan 
profesores de lingua, aínda que non a ensinen. Por iso en todas as aulas hai 
carteis escritos en distintas linguas que invitan ao alumnado a describir 
(incluíndo detalles), identificar (localizar e comunicar as ideas e información 
máis importantes),  valorar (tomar unha decisión baseada en coñecementos 
previos) e xustificar (aportar probas que apoien o que queren afirmar). 
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✔  Nos corredores amósanse numerosos carteis con información útil para 
o alumnado sobre diversos temas tanto académicos coma extraescolares 
(actividades de voluntariado, os diversos clubs que ofrece o centro ou a 
comunidade, programas deportivos, …) . Ademais, é frecuente ver proxectos 
e traballos realizados polos estudantes, o que serve como propaganda das 
distintas materias e axuda a aumentar a autoestima do alumnado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

               

                  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Cartel informativo sobre os posibles itinerarios da materia de inglés  
  


