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1. PROGRAMA INTEGRAL DE APRENDIZAXE DE LINGUAS 

ESTRANXEIRAS (PIALE)

● Actividade formativa para o profesorado, convocada pola Consellería de 

educación, universidade e formación profesional (ORDE do 7 de maio de 2019  

publicada no DOG do luns, 20 de maio de 2019).

 

● Modalidade 1: integración. Itinerario formativo en tres fases.

a) Fase A: curso de formación dunha semana de duración en inglés na 

Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Fase B: programa de inmersión total en inglés (4 semanas), consistente na 

integración na vida escolar, sen obrigas lectivas, en centros escolares de 

Canadá.

c) Fase C: difusión da experiencia adquirida.



  

2. CANADÁ

● Canadá defínese como unha confederación de dez provincias e tres territorios.

● Nación bilingüe co inglés e o francés como linguas oficiais no ámbito federal.

● Forma de goberno: monarquía parlamentaria federal.

Primeiro ministro: 
Justin Trudeau

Raíña Isabel II 



  

● Ontario é a provincia máis poboada do país.

● As cidades máis importantes son Toronto, capital da provincia e Ottawa, capital 

de Canadá. 



  

3. AS CLAVES DA EDUCACIÓN EN CANADÁ



  

4. ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN DO SISTEMA EDUCATIVO CANADENSE

● Segundo a constitución canadense (Constitution Act), o sistema educativo en 

Canadá atópase baixo a xurisdicción de cada unha das dez provincias e tres 

territorios.

● O desenvolvemento do plan de estudos, os estándares e os mecanismos de 

avaliación, son desenvolvidos centralmente polo ministerio ou en común cos 

distritos escolares, usando xeralmente comités integrados por varios expertos 

en materia educativa. Non hai un plan de estudos nacional nin hai estándares 

nacionais para a educación. 



  

 

●  A educación en Canadá é gratuíta e obrigatoria desde o grao 1 de educación 

primaria ata o final da secundaria.

● O sistema educativo canadense comprende escolas públicas e privadas (17% 

dos estudiantes), desde o xardín de infancia ata o nivel preuniversitario.

 

● O ensino impártese en inglés ou francés e en algúns casos nas dúas linguas 

(programas de inmersión).

● Os distritos escolares son os responsables da administración das escolas 

primarias e secundarias.



  

● Cada provincia ten un sistema lixeiramente diferente das demais pero todas 

ofrecen tres niveis de educación: primaria, secundaria e postsecundaria. 



  

5. ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN DO SISTEMA EDUCATIVO EN ONTARIO.



  

CANADÁ ESPAÑA

GRADE 7 1º ESO

JUNIOR HIGH GRADE 8 2º ESO

GRADE 9 3º ESO

GRADE 10 4ºESO

SENIOR HIGH GRADE 11 1º BACH

GRADE 12 2º BACH

Comparación dos niveis educativos en secundaria e bacharelato



  



  

Requisitos para obter o Diploma en Educación Secundaria
Ontario Secondary School Diploma (OSSD)

● 30 créditos incluíndo 18 créditos obrigatorios e 12 créditos optativos (1 

crédito equivale a 110 horas superadas)

● 40 horas de servicio comunitario (voluntariado)

● Aprobar a Proba ou Curso de alfabetización de Educación Secundaria de 

Ontario (Ontario Secondary School Literacy Test (OSSLT) or the Ontario 

Secondary School Literacy Course (OSSLC))

https://ocdsb.ca/secondary/programs/
ontario_secondary_school_diploma_requirements



  

Créditos obrigatorios: 

● 4 créditos en Inglés (1 crédito por curso)

● 3 créditos en Matemáticas (1 crédito en Grado 11 o 12)

● 2 créditos en Ciencias

● 1 crédito en Historia canadiense

● 1 crédito en Geografía canadiense

● 1 crédito en Artes

● 1 crédito en Salud y Educación Física

● 1 crédito en Francés como segunda lengua

● 0.5 crédito en Orientación Profesional

● 0.5 crédito en Educación cívica

● Máis 1 crédito de cada un dos seguintes grupos:



  

1 1 1

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Inglés ou Francés coma 
segunda lingua 

Educación Física e da 
Saúde 

Ciencias (grado 11 ou 
12), 

Unha Lingua Nativa Artes Educación Tecnolóxica 

Unha Lingua Clásica ou 
Internacional 

Francés coma segunda 
lingua  

Francés coma segunda 
lingua

Ciencias Sociais e 
Humanidades 

Educación Cooperativa. Informática

Estudios sobre Canadá 
ou o Mundo 

Estudios Empresariais Educación Cooperativa.

Orientación Profesional

Educación Cooperativa



  

Créditos optativos (12)

● O estudante selecciona os créditos optativos en función de intereses e 

obxectivos individuais. Os pais, orientadores, profesores e administradores 

poden axudar ao alumno a facer a súa selección.

Servicio comunitario (40 horas)

● Como parte dos requisitos do diploma, cada estudante debe contribuír 

positivamente ao benestar da comunidade. As 40 horas deben completarse 

antes da súa graduación. 



  

● As actividades deben desenvolverse fóra do horario lectivo normal e deben 

estar na lista de actividades elixibles que se axusta ás directrices da 

administración. Por exemplo:

– Actividades voluntarias baseadas na caridade para calquera empresa 

ou organización que non desprazase a un traballador remunerado.

– Participar en proxectos de limpeza comunitaria, plantación de flores / 

árbores, reciclaxe e embelecemento de barrios.

– Axudar nunha residencia de anciáns (servir comidas, apoiar actividades 

artesanais ou participar en programas de visita e lectura).

– Etc.



  

● Exames nacionais e internacionais

– Proba ou Curso de Lectura y Escritura de Educación Secundaria de 

Ontario: Esta proba examina as habilidades de lectoescritura que se 

espera que os estudantes adquirisen en todas as materias ata o final de 

9º grao. Obrigatorio aprobala para obter o graduado. Realízase en 10º 

grao (finais de marzo ou principios de abril). 

– Avaliación da Competencia Matemática en 9º grao: Os resultados 

son de carácter informativo e estatístico.

– Canadá participa no Programa Internacional para a Avaliación de 

Estudantes (PISA).



  

Avaliación

● Os criterios e estándares de avaliación veñen marcados polo Ministerio e 

polos distritos.

● En Canadá, a nota mínima para aprobar é o 50% (60% en Quebec). 

● As avaliacións finais contribúen ao 30% da nota final (exames) e están 

programadas para os últimos catro/cinco días de cada semestre, en xaneiro 

e xuño. O 70% restante da nota final determínase valorando o traballo de 

clase, os tests, cuestionarios, etc., realizados ao longo dos semestres.



  

● Graos 7 a 12. O seguinte gráfico de conversións mostra os catro niveis de logro 

e as correspondentes marcas porcentuais.

Para os cursos 7º e 8º, os profesores usarán o código "R" para indicar o logro 

inferior ao 50 por cento. Para os cursos 9 a 12, os profesores usarán 

puntuacións para indicar o logro inferior ao 50 por cento. Entre 7 e 10 anos, os 

profesores poderán usar o código "I" para indicar evidencias insuficientes de 

aprendizaxe. O código "I" non se pode usar nos graos 11 e 12.



  

● Ao final de cada semestre, envíanse os boletíns de notas - Provincial 

Report Card 

● Provincial Report Card:

– 1º semestre 

– 2º semestre: boletín final 

● Ademais,  realízanse informes na metade dos semestres para envíar ás 

familias: "Secondary Progress Report Card”.  O primeiro entregouse o 17 

de outubro. 

http://edu.gov.on.ca/eng/document/forms/report/card/HS_Semester_First.pdf
http://edu.gov.on.ca/eng/document/forms/report/card/HS_Semester_First.pdf


  

6. ORGANIZACIÓN DO CENTRO EDUCATIVO DE DESTINO 

6.1. LISGAR COLLEGIATE INSTITUTE – EVA ABAL

● Pertence ao distrito Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB).

● Ten uns 1060 alumnos/as.

● Atópase no centro da cidade, moi cerca da Universidade de Otawa e do 

concello. A 10 minutos do Parlamento.



  

● Centro educativo cun alumnado multiétnico e de diversa 

orixe socioeconómica.

https://lisgarci.ocdsb.ca/



  

● Persoal:

– 1 directora e 2 vicedirectores que fan as tarefas de Xefes de Estudos. 

Todos con dedicación exclusiva. Foron profesores como mínimo 5 anos. 

– Secretaria (Office Administrator).

– Persoal docente distribuído por departamentos.

– Departamento de orientación formado por 3 orientadores, 2 axudantes 

educativos, axudante de orientación, profesores de pedagoxía 

terapéutica,... 

– Consello Escolar.



  

● O Instituto  Lisgar ofrece unha ampla variedade de programas académicos:

– Clases especializadas para alumnado especialmente dotado nos graos 9-

12 (Gifted Programm)

– Paquete de programas extendidos en francés nos grados 9-12

– O Programa Internacional de Colocación Avanzada  (International 

Advanced Placement Programe) en Cálculo, Historia Europea, Idioma 

Francés, Idioma e Composición Inglesa, Literatura e Composición Inglesa, 

Latín, Español, Teoría da Música e Estatística, que permiten aos 

estudantes gañar créditos de equivalencia universitaria.



  

– Terceiros idiomas: español, latín

– Música (cordas, banda, vocal), artes visuais, teatro

– Programa cooperativo de educación e aprendizaxe xuvenil de Ontario

– Educación ao aire libre

● Admítese tamén alumnado doutros países. Durante a miña estancia coñecín a 4 

alumnas de Gran Canaria que realizaban unha estadía de tres meses  gracias a 

unha beca do cabildo.

● O alumnado do Instituto Lisgar participa en máis de 40 clubes e 

actividades:

– 20 equipos deportivos

– 15 deportes intramuros  



  

– Varios grupos de música, desde clásica a jazz.

– Space Simulation Club que realiza misións anuais ao lonxe da galaxia e 

proporciona ás escolas elementais unha introdución á ciencia espacial

– Un Consello de Estudantes que fornece campos de liderado, apoia á 

comunidade con colectas de fondos como o United Way Pancake Breakfast 

anual.

– Viaxes internacionais anuais durante as vacacións de marzo

– Anime club, club de debates, o xornal da escola Lisgarwrite, Key Club, etc.

– Vox Lycei (o anuario escolar, que data de 1886)

– A Forza de Acción Ambiental de Lisgar (LEAF) opera xunto con EarthCARE



  

Organización da xornada escolar

● Só estudan 4 materias por semestre. Estas materias impártense todos os días. 

● Diariamente ás 10:05 sona o himno nacional. O alumnado e o profesorado o 

escoita de pé e en silencio.

● Os profesores teñen 3 periodos de clase e un periodo de preparación.



  

Instalacións e recursos

● Cinco laboratorios informáticos, seis laboratorios de ciencias e seis aulas de 

matemáticas con SmartBoards.

● Dúas salas de música con salas de práctica individual, espazo de ensaio 

vocal e de ensamble, instalacións de gravación dixital, estudos de teatro e 

artes visuais.

● Doble ximnasio con balcóns e sala de pesas

● Auditorio Alumni con 670 prazas

● Biblioteca con capacidade para 75 estudantes e acceso a 23 ordenadores

● Departamentos do profesorado: cada profesor/a ten o súa mesa con 

estanterías e ordenador. Ademais o departamento conta con neveira, 

microondas, etc.

● Cafetería, cociña e comedor.

● Etc.



  

Instalacións – Departamento de Ciencias



  

Sala de profesores



  

Biblioteca



  

Biblioteca



  

Aulas de ciencias con laboratorio

Química



  

Aulas de ciencias con laboratorio



  

Aulas de ciencias con laboratorio

Bioloxía



  

Aulas de ciencias con laboratorio 
e ordenadores portátiles 



  

Aulas de idiomas – aula de Español



  

Aula de Artes



  

Aula de Artes



  

Aula de Cociña



  

Aula de Cociña



  

Instalacións - Ximnasio



  

Auditorio 



  

Ottawa-Carleton Educational Space Simulation – 

Spacesim - http://www2.spacesim.org/

http://www2.spacesim.org/


  



  



  



  



  

Curiosidades



  



  



  

Comedor



  

6.2. NEPEAN HIGH SCHOOL  - MARIO MUÑOZ

● Pertence ao distrito Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB).

● Ten uns 1120 alumnos/as.

● Atópase no centro da cidade, moi cerca da Universidade de Otawa. 



  

● Centro educativo cun alumnado multiétnico e de diversa 

orixe socioeconómica.

https://nepeanhs.ocdsb.ca/



  

● Persoal:

– 1 director e 2 vicedirectores con dedicación exclusiva. Foron 

profesores como mínimo 5 anos. 

– Secretaria.

– Persoal docente distribuído por departamentos.

– Departamento de orientación formado por 3 orientadores, 2 axudantes 

educativos, axudante de orientación, profesores de pedagoxía 

terapéutica,... 

– Consello Escolar.



  

● O Instituto  Nepean ofrece unha ampla variedade de programas académicos:

Porcentaxes de estudantes nos seguintes programas:

– 75% Inglés habitual / francés base

– 25% Inmersión francesa

– 17% Educación especial (incluído os superdotados)

– Ofrécese cursos enriquecidos en inglés, matemáticas, ciencias, historia e francés 

básico. Ofrécese unha ampla gama de cursos de Belas Artes

– Os estudantes poderán cursar polo menos dous créditos cada ano en Música, así 

como dous en Grao 10-12 de Dramas e dous en 11º e 12 anos en Artes Visuais. 

– Ofrécense cursos preparatorios para colocación avanzada en inglés, cálculo, 

bioloxía, química, física, historia, programación informática e inmersión francesa. 

– Ademais, existe unha oportunidade de terceiro idioma en español a través dunha 

asociación formal coa nosa escola irmá en Galicia, España.



  

● Durante a miña estancia coñecín a 2 alumnas de Gran Canaria que realizaban 

unha estadía ata xaneiro  gracias a unha beca do goberno canario.

● O alumnado do Instituto Nepean participa en máis de 40 clubes e 

actividades:

– 18 equipos deportivos (masculinos e femininos): xockei, fútbol, voleibol, 

baloncesto, curling, atletismo, etc....

  



  

CLUBES (23)

– 3D Printing and Programming Club 

– Art Club Wednesdays 

– Champions of Change Wednesdays 

– Cheerleading Squad 

– Royalty Elite Gym

– Creative Writing Club 

– Crochet for Cancer 

– DECA Club 

– DSU (Diverse Students Union) 

– Environment Club 

– Etc.

–



  

Organización da xornada escolar

● 4 materias por semestre A DIARIO. 

● Ás 9:05 sona o himno nacional escoitado moi respetuosamente.

● Profesorado con 3 periodos de clase e un periodo de preparación.



  

Instalacións – Departamento de Educación Fisica



  



  



  



  



  

7. ASPECTOS DESTACABLES DA ORGANIZACIÓN DOS CENTROS

- Aulas ben equipadas (ordenador, pizarra dixital e biblioteca de aula) e deseñadas 

dacordo coa materia que ensina o profesor (Aulas de ciencias teñen mesas de 

laboratorio co almacén con material alí mesmo). Megafonía e teléfono nas aulas 

para avisos ou comunicación de incidencias.

- Móvense os alumnos dunha clase a outra. Dous timbres: Co primeiro timbre 

acaba a clase ou o recreo e os rapaces móvense á seguinte aula. Cando soa o 2º 

timbre xa teñen que estar sentados na aula correspondente.

- Os profesores non fan gardas de transporte, nin de aulas nin de recreo. Só gardas 

durante a comida.

- O nivel de ruído nas aulas ou corredores é mínimo.

.



  

- Hai un profesor de apoio na aula co alumno que o precisa. 

- Contan cun equipo de Servizos ao Estudante.

- Figura do PEER tutor. Alumnos con boas dos últimos cursos de secundaria notas 

son titores de alumnos que teñen problemas con algunhas materias. 

- Cada alumno ten a súa taquilla para gardar o seu material.

- Biblioteca con bibliotecaria profesional.

- 7 Professional Days (PD days). Os alumnos non van a clase. Estes días os 

profesores, o orientador, o traballador social e o psicólogo reúnense para tratar 

cuestións pedagóxicas.



  

8. ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO SISTEMA EDUCATIVO CANADENSE

8.1. EVA ABAL

- Positivos

-  Multiculturalidade e valores. Integración. 

- Constante interacción cos alumnos, facéndolles múltiples preguntas, 

adaptándose as súas necesidades e ao seu nivel de aprendizaxe.

- Existe un equilibrio entre as estratexias expositivas e estratexias didácticas de 

indagación. Poténciase a creatividade do alumnado. Otorga liberdade aos 

estudantes.

- Os alumnos e alumnas acadan un alto grao de autonomía.

-  Destacable a  capacidade para traballar en grupo.

- Na clase pode haber máis dun profesor para atender dentro da aula a nenos 

con necesidades educativas especiais.

- Se os profesores faltan un día (incluso só 1 hora), o instituto chama a un 

substituto



  

- Case non utilizan libros (préstamo universal). Todo o material (presentacións, 

prácticas, actividades, etc. ...) entrégase aos alumnos en fotocopias que, 

ademais, están dispoñibles na aula virtual que ten cada profesor (en google 

clasroom, etc,...) . Uso moi extendido de recursos multimedia en Internet como 

laboratorios virtuais, Gizmos, etc,...



  

-  Aspectos negativos

● Otórgase moita liberdade ao alumnado que as veces se traduce en non corrixir a 

quen non quere facer nada. 

● Demasiado tempo para facer determinadas tarefas, tendo moito tempo morto na 

aula con alumnos sen facer nada.

● Non está regulado o uso do teléfono. Durante as clases, é habitual ver a 

alumnos/as enviando mensaxes, conectados ás redes sociais, escoitando 

música, etc,.. en lugar de atender ou facer as tarefas indicadas. 

● O profesorado quéixase porque non existe unha normativa que regule o uso do 

teléfono móbil nos centros educativos. Só unha profesora tiña unha caixa a modo 

de cárcere para os teléfonos.



  

8.2. MARIO MUÑOZ

- Positivos

-  En Educación Física dispoñen de pavillón, campos de fútbol, xockey xeo, 

ximnasio de pesas, ximnasio de bicicletas estáticas....suliñaremos unha anécdota 

comparativa....cada unha desas bicicletas ten un custo de 1000$....uns 700€....e 

tiñan 30..é dicir: 21000€...só nesa aula...no IES de Mos, temos un presuposto 

anual no departamento  de 450€...para 600 alumnos...é dicir: menos de 1€ por 

alumno e ano...como dicen alí...MONEY TALKS!!! Todos os días 75 minutos de 

clase de Educación Física fronte a dous periodos semanais de 50 minutos que 

temos en Galicia.

- Multiculturalidade e valores. Integración. 

- Constante interacción cos alumnos, cercanía e motivación.

- Poténciase a creatividade do alumnado. 

- Os alumnos e alumnas acadan un alto grao de autonomía.

-  Destacable a  capacidade e motivación do profesor para traballar en grupo.

- Na clase pode haber máis dun profesor.

- Substitución inmediata do profesorado ausente.



  

-  Aspectos negativos

● Non hai un criterio unificado sobre o uso do móbil nas clases.

● Otórgase moita liberdade ao alumnado que as veces se mostra pasivo.

● En Educación Física dispoñen de pavillón, campos de fútbol, xockey xeo, 

ximnasio de pesas, ximnasio de bicicletas estáticas....suliñaremos unha anécdota 

comparativa....cada unha desas bicicletas ten un custo de 1000$....uns 700€....e 

tiñan 30..é dicir: 21000€...só nesa aula...no IES de Mos, temos un presuposto 

anual no departamento  de 450€...para 600 alumnos...é dicir: menos de 1€ por 

alumno e ano...como dicen alí...MONEY TALKS!!! Todos os días 75 minutos de 

clase de Educación Física fronte a dous periodos semanais de 50 minutos que 

temos en Galicia. Esta é a realidade námbolos dous sistemas educativos.

 



  

9.1. Lisgar collegiate

- Asistín a clase tódolos días.

- O trato por parte do profesorado foi cordial  e axudáronme en todo o que necesitei.

- Tiven unha reunión coa directora e outra cun dos orientadores. 

- Participei activamente na realización das prácticas de laboratorio cos profesores 

do departamento de ciencias.Tamén interviña nas clases facendo observacións, 

resolvendo dúbidas dos alumnos cando mo pedían, etc. 

- Visitei o “Spacesim” acompañada do profesor que dirixe o proxecto.

- Nas clases que non estaban relacionadas coa miña materia (Bioloxía e Xeoloxía), 

asistín só como observadora excepto nas de Español, onde axudaba á profesora.

-  Acompañei aos dous profesores que me asignaron:

      - David McKay (Química): Grados 11 y 12

      - David Wright (Bioloxía):  Grados 11 y 12.    
      

9. Experiencia persoal no programa de inmersión



  

- Tamén visitei as clases de todos os profesores do departamento de Ciencias 

e tamén de Artes, Cociña e Español:

        - Ciencias grado 9 e 10.

        - Ciencias aplicadas

        - Química de grados 11 e 12

        - Bioloxía: Grados 10, 11 e 12.

        - Clases de Artes de grado 10 con dúas profesoras diferentes.

        - Matemáticas grado 11

        - Física de grados 11 e 12.

        - Cociña

      - Clases de Español onde fixen dúas presentacións en días distintos: unha     

sobre Galicia e outra titulada “Expresiones que sólo entendemos los españoles”



  

9.2. Nepean High School

- Asistín a clase tódolos días.

- O trato por parte do profesorado foi cordial  e axudáronme en todo o que necesitei.

- Tiven unha reunión co director. 

- Participei activamente na realización das prácticas de Educación Física cos 

profesores do departamento.Tamén interviña nas clases facendo observacións, 

resolvendo dúbidas dos alumnos cando mo pedían, etc. 

- Asistín a adestramentos do equipo de baloncesto masculino do Centro.

-  Acompañei ao profesor que me asignaron:

      - Scott Symes: Grados 11 y 12

        
      



  

9.3. Inmersión na vida canadiense – Mario Muñoz

- Participei en diversas actividades: teatro, cine, escape room, bolos, etc.. 

- A familia anfitriona deume a coñecer a cultura canadiense.

- Polas tardes e nas fins de semana, poiden coñecer parte do país e a súa cultura: , 

parque de Gatineau, Montreal, visita á “Sucrerie de la Montagne” (elaboración de 

xarabe de arce), museos: aeronaútica, da guerra, Historia Natural, Canadiense da 

Historia... Art National Gallery, 



  

9.4. Inmersión na vida canadiense – Eva Abal

- Participei en diversas actividades: teatro, cine, escape room, bolos, Halloween, 

etc.. 

- A familia anfitriona deume a coñecer unha mestura da cultura filipina e canadiense.

- Polas tardes e nas fins de semana, poiden coñecer parte do país e a súa cultura: 

Halloween, Merryckville, parque de Gatineau, Montreal, visita á “Sucrerie de la 

Montagne” (elaboración de xarabe de arce), museos, etc....
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