
Educación en Canadá



O sistema educativo canadiense está descentralizado e é de 
competencia provincial. Os planos de estudo das provincias son 
executados polos distritos escolares. No caso do meu curso o de 
Ottawa-Carleton.

http://www.ocdsb.ca/Pages/default.aspx


Niveles de educación e titulación secundaria

A educación obrigatoria vai do Grado 
1 ó 12. E é gratuíta. A educación 
secundaria vai do Grado 7 ó 12. Os 
requisitos para obter o título de 
educación secundaria son os que 
aparecen na táboa. Hai bastante 
flexibilidad, dentro dun currículo con 
máis interese na práctica que na 
densidade de contidos teóricos.



No cuadro inferior pódese ver as materias 
obrigatorias, que diminúen en número a medida que 
se avanza nos estudos



Organización das materias durante o curso

Cada curso componse de 8 materias (créditos) 
que se organizan por semestres. 

Os alumnos teñen 4 materias durante as 
semanas todos os días, hai máis facilidade para 
o seguimento do traballo do alumnado por parte 
do profesorado e menos carga de materias para 
o alumnado.

Cada semestre ten dúas avaliacións.

A duración das clases é de 75 minutos. Con un 
descanso de media hora a media mañá para 
comer.

A duración das clases facilita o traballo na aula 
a un ritmo pausado , favorecendo a interación 
co alumnado, que está acostumado a ser un 
suxeito activo nas explicacións, inquirindo e 
respondendo ás cuestións plantexadas na aula.

As materias teñen asignada un aula no que 
atópase numeroso material e recursos.



Recursos materiais
A calidade e 
disponibilidade dos 
recursos e das aulas é 
apabullante. 
Un exemplo é o ximnasio 
do Instituto do programa.
Cairine Wilson Secondary 
School.



Recursos TIC
O alumnado ten unha conta Google 
feita a través do instituto polo 
distrito escolar, o que permite usar 
as apps de ensino desta e de 
Chrome books como ós da imaxe.

Utilízase Google classroom 
frecuentemente.
Hai unha gran integración do uso 
do móbil na aula, máis incluso que 
do portátil, con múltiples 
aplicacións, facilitado polo uso das 
wifis dos centros educativos que 
teñen unha contrasinal única.

http://sites.google.com/a/ocdsb.ca/student-google/


Diversidade de materias Materias como Drama 
(equivalente a teatro) non só non 
forman parte do currículo 
canadiense, senón que dispoñen 
de aula específica con material 
adecuado para a boa práctica da 
materia (luces, vestiario, son …)


