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Presentación 
 A razón deste informe 

No primeiro trimestre do curso 2019-20, concretamente no mes de novembro, tiven o 

privilexio de participar nun Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras 

(PIALE).  

A Consellería de Educación e Ordeación Universitaria oferta esta posibilidade a todo 

aquel profesorado que traballa con linguas estranxeiras ben sexa porque son a súa 

especialidade ou ben porque é profesorado especialista dunha materia non lingüística 

impartida nese idioma. 

Partimos de Galicia un grupo de 30 profesoras/es tanto de primaria como de secundaria. 

A metade do grupo participou durante 15 días nun curso de formación na universidade 

de Amiens e a outra metade, na que me atopaba, permenaceu un mes como 

observadoras/es asignadas a un centro educativo da cidade.  

 

 
 

     Eu integreime nun centro de secundaria obrigatoria, os chamados collèges en Francia. 

O collège Édouard Lucas convertiuse no meu centro de traballo. Durante todo ese tempo 

puiden asistir ás clases, participar e ser testemuña da vida do centro nas súas facetas 

máis variadas: aulas, recreos, xantares, charlas, saídas, actividades escolares e ata 

convocatorias de folga. 

 

Foi unha experiencia moi enriquecedora para todas/os nós que quero compartir con toda 

a comunidade educativa do noso instuto do Carril. Por iso vou falar da organización e 

funcionamento do sistema educativo en Francia. Non se trata dun estudio exhaustivo 

senón dunha presentación dos aspectos que me pareceron máis interesantes ou 

chamativos e que quizais poderían ser de aplicación ao noso sistema para  melloralo 

aportando calidade ao ensino.  

 

Espero que vos resulte tan interesante como a min.  

 

“Viaxamos para cambiar, non de lugar, senón de 

ideas”. 
Hippolyte Adolphe Taine (1828-1893). Filósofo francés. 

 



PIALE FRANCIA 2019 

 

3 

 

I. Organización do sistema educativo 

O sistema educativo francés é nacional e está organizado e dirixido polo Ministerio de 
Educación Nacional e Xuventude. O Ministerio: 

 

• Establece o funcionamento xeral dos establecementos educativos, 

• Contrata, forma, xestiona e paga ao seu profesorado e ao persoal administrativo, 
na súa inmensa maioría funcionario mediante oposición. 

• Determina os programas escolares, que son comúns e obrigatorios. 

• Supervisa os métodos de ensino. 
 
En Francia, a educación é obrigatoria dos 3 aos 16 anos. É infrecuente pero os estudantes 
poden ser educados na casa, baixo a supervisión da inspección educativa. 
 

Ensino privado: 

O ensino privado acolle un 17% dos estudantes franceses. Todos os establecementos 
privados están controlados polo Ministerio de Educación Nacional e Xuventude(MENJ). 
O MENJ paga aos profesores do sector privado baixo contrato. Os centros privados teñen 
os mesmos horarios e programas que no ensino público, pero as familias pagan outros 
gastos ademais da matrícula. 

Por último hai establecementos privados fóra de contratos que financian a totalidade dos 
seus gastos sen axudas públicas. 

 

En todo o territorio francés o 
Ministerio de Educación está 
representado por 30 academias, 
agrupadas en 17 rexións 
académicas. Ao fronte de cada 
academia hai un reitor ou reitora 
nomeado/a en Consello de 
Ministros, encargado da 
aplicación local da política 
nacional. 

A presidenta da academia de 
Amiens é Stéphanie Dameron, 
profesora universitaria. 
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As obrigas das autoridades locais para garantir funcionamento dos establecementos son: 

• Construción, mantemento e reforma de edificios, 

• Equipos tecnolóxicos. 

• Contratación e salarios do persoal de mantemento. 

• Contratación e salarios do persoal de apoio. 

Ademais hai que saber que: 

• Os concellos e mancomunidades de concellos financian escolas primarias e 
garderías. 

• Os departamentos (as denominadas provincias en España) apoian 
economicamente aos institutos de secundaria obrigatoria (collège = ESO). 

• As rexións (consellos rexionais) invisten en institutos de Bacharelato (Lycée). 

 

Etapas do ensino 

 

Educación infantil 

Alumnado: Nenas/os de 2 a 5 anos 

Duración: 3 anos, ciclo 1 

Secuenciación: PS (la petite section)➔ MS (la moyenne section) ➔ GS (la grande 
section) 

 

Obxectivos:  

o Mobilizar a linguaxe en todas as súas dimensións 

o Actuar, expresarse, entenderse a través da actividade física 

o Actuar, expresarse, entenderse mediante actividades artísticas 

o Crear as primeiras ferramentas para estruturar o pensamento 

o Explorar o mundo 

 

Particularidades: é opcional 

 

Educación primaria 

Alumnado: Nenas/os de 6 a 11 anos 

Duración: 5 anos 
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Secuenciación: curso preparatorio (CP)➔ CE1 (curso elemental 1ºaño) ➔ CE2 
(curso elemental 2º año) ➔ CM1 (Curso medio 1º año) ➔ CM2 (Curso medio 2º 
año) 

 

Etapas: 

Ciclo 2, chamado de aprendizaxe (de 6 a 9 anos)=> CP/CE1/CE2 

Ciclo 3, chamado de afondamento (9 a 10) CM1/CM2 (máis 1 ano no collège) 

 

Particularidades 

o Axuda personalizada para estudantes 

o Actividades educativas complementarias 

o 24 horas de clases á semana (4 ou 5 días) 

o Horas variables (semanas alternas, por exemplo) 

o Clases pola mañá e pola tarde 

 

Educación secundaria obrigatoria (Collège) 

Alumnado: Rapaces/zas de 11 a 15 anos 

Duración: 4 anos 

Secuenciación: 6e ➔ 5e ➔ 4e ➔ 3e  

Etapas:  

Final do ciclo 3: Clase de 6º  

Ciclo de profundización : de 5º a 3º 

o Composto de 10 materias, algunhas novas como Segunda Lingua 
estranxeira, Física 

o A 2ª Lingua Estranxeira é obrigatoria desde 5ª pero nas seccións 
bilingües é desde 6ª 

o Exame obrigatorio ao rematar 3º: o alumnado obtén o Diplôme 
National du Brevet  

 

Particularidades:  

o Seccións para alumnos con dificultades SEGPA 

o Programa ULIS 
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Educación secundaria post-obrigatoria ou Bacharelato (Lycée) 

      Alumnado: de 15 a 18 anos 

Duración: 3 anos 

Secuenciación: Seconde (2º), Première(1º) e Terminale (preuniversitario) (Lycée) 

 

Vías que pode escoller o alumnado: 

o Ramas xerais, para carreiras longas: ata agora L, ES, S pero a partires de 2020 
estas tres vanse desdobrar (ver tabla inferior). O obxectivo anunciado é 
individualizar o curriculo e incluso permitir que os estudantes estuden en 
varios institutos de xeito simultáneo para construír o seu propio itinerario 
personalizado. 

 

Modalidade 

 (coas súas materias obrigatorias) 
Especialidade Asignatura de especialidade 

S 

Bacharelato científico 

Matemáticas 

Física e Química 

Opción Matemáticas expertas 
 

Bioloxía Bioloxía e Xeoloxía 

Inxeñería Ciencias da inxeñería 

Informática 
Dixital e Ciencias 
informáticas 

ES 

Bacharelato Economía e 

CC. Sociais 

Matemáticas 

Ciencias económicas e sociais 
 

Política 
Xeografía e Historia, 
Xeopolítica e CC. Políticas 

Informática 
Dixital e Ciencias 
informáticas 

L 

Bacharelato Literario 
 

Humanidades, literatura e filosofía 

Linguas, literaturas e culturas estranxeiras 

Historia 
Xeografía e Historia, 
Xeopolítica e CC. Políticas 

Lingua 
Literatura e linguas e 
culturas da antigüidade  

Artes Artes 

 

Actualmente estase a implantar unha reforma educativa do Bacharelato e da 
Selectividade. Esta reforma, ademais de supoñer os cambios nas modalidades e 
especialidades que acabamos de expoñer (ver táboa) modifica as probas de selectividade 
con tres probas escritas e un exame oral. 

o Rama tecnolóxicas, para estudos superiores tecnolóxicos: BTS (título de 
técnico superior) , licenciaturas e master 
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o Rama profesional, preparación da PAC (2 anos) ou bacharelato profesional 
(3 anos). En Francia hai 400 familias profesionais. 

 

A rama profesional está sendo tamén obxecto de renovación polo goberno de Édouard 
Philippe:  

✓ creación dun campus de excelencia nos territorios 

✓ o desenvolvemento de formacións orientadas ás profesións do futuro 

✓ a transformación gradual e acompañada de sectores mal implantados 

✓ unha renovada colaboración con empresas para promover o emprego da 
mocidade 

✓ CAP (Certificado de Aptitude Profesional) en 1, 2 ou 3 anos segundo o perfil e as 
necesidades do alumnado 

✓ publicación dos índices de emprego de cada formación para axudar ás familias a 
elixir. 

✓ clases xerais contextualizadas e mellor articuladas con clases profesionais 

✓ no último ano, a elección entre un módulo de integración profesional e un módulo 
de continuación de estudos para prepararse para o futuro 

✓ creación dunha “obra mestra” para presentala ao bacharelato profesional 

 

Particularidades: 

• Seccións para alumnos con dificultades (SEGPA) 

• Programa UlIS 

 

Programas educativos 

Os programas describen e especifican as habilidades e coñecementos da base común, ou 
sexa, o que todo o alumnado francés ten que acadar. Defínense por ciclo de 3 anos e 
organízanse de forma consistente e progresiva. 

O final previsto do ano e os referentes anuais de progreso deben permitir que os equipos 
docentes realicen unha docencia rigorosa, explícita e progresiva ao longo da 
escolarización obrigatoria. Axudan aos profesores a organizar mellor o seu ano. 

En cada ciclo, os equipos deciden unha progresión común por nivel para facilitar a 
adquisición de coñecementos e habilidades. 

O programa de ciclo 3, común á escola primaria e á ESO, debe ser o resultado dun acordo 
entre as escolas de Primaria e os centros de Educación Secundaria Obrigatoria. 
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Materias,  horarios e itinerarios na secundaria obrigatoria. 

Os coñecementos obrigatorios inclúen clases comúns e complementarias ligadas a elas: 
3h semanais en 6º e 4h semanais en 5º, 4º e 3º en apoio personalizado(1) e clases prácticas 
interdisciplinarias(2) ). Pódense engadir clases opcionais ao alumnado voluntario. 

 

6º curso 

Materias obrigatorias 
Horas  

semanais 

Educación física e deportiva (EPS) 4 h 

Ensino artístico  (Plástica +  Música) 1 h + 1 h 

Francés (Lingua materna) 4,5 h 

Historia - Xeografía – E. moral e cívica 3 h 

1ª Lingua estranxeira I 4 h 

Matemáticas 4,5 h 

Bio-Xeo, Tecnoloxía, Física e Química 4 h 

Total  26 h  

Materias opcionais Horarios semanais máximos 

2ªLingua estranxeira / Lingua rexional 2 h. 

Linguas e culturas rexionais 2 h 

Canto coral 72 h anuais ( 1 h semanal) 

 

5º, 4º e 3º curso 

Materias obrigatorias Horas semanais 

 5º 4º 3º 

Educación física e deportiva (EPS) 3 h 3 h 3 h 

Ensino artístico  (Plástica +  Música) 1 h + 1 h 1 h + 1 h 1 h + 1 h 

Francés (Lingua materna) 4,5 h 4,5 h 4 h 

Historia - Xeografía – Educación moral e cívica 3 h 3 h 3,5 h 

1ª Lingua estranxeira  3 h 3 h 3 h 

2ª Lingua estranxeira 2,5 h 2,5 h 2,5 h 

Matemáticas 3,5 h 3,5 h 3,5 h 

Bioloxía e Xeoloxía (SVT) 1,5 h 1,5 h 1,5 h 

Tecnoloxía 1,5 h 1,5 h 1,5 h 

Física e Química 1,5 h 1,5 h 1,5 h 

Total  26 h  

Materias opcionais  

Linguas e culturas europeas 2 h. 2 h. 2 h. 

Linguas e culturas da antigüidade 1 h 3 h. 3 h. 
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5º, 4º e 3º curso 

Materias obrigatorias Horas semanais 

 5º 4º 3º 

Linguas e culturas rexionais 2 h. 2 h. 2 h. 

Canto coral 72 h. anuais (1 h semanal) 

 

A isto hai que engadir polo menos 10 horas de titoría ao ano por nivel, así como 12 horas 
ao ano de orientación en 4º e 36 horas ao ano en 3º. 
 

As materias obrigatorias inclúen clases comúns e complementarias ligadas a elas: 3h 
semanais en 6º e 4h semanais en 5º, 4º e 3º de apoio personalizado e clases prácticas 
interdisciplinarias). Pódense engadir clases opcionais ao alumnado voluntario. 

 
(1) O apoio personalizado (AP) é un método de ensino dirixido a todos os estudantes 
da ESO, desde 6º ata 3º. O AP ten como obxectivo estimular a capacidade de aprender e 
progresar. O seu obxectivo é permitir ao alumnado: 

 

▪ Desenvolver as habilidades que lle son esenciais para lograr todas as outras 
aprendizaxes. 

▪ Atopar os medios para resolver as súas dificultades por si mesmos/as e, polo tanto, 
para desenvolver a autonomía que precisa para explotar plenamente o seu 
potencial. 

 

Implementar o apoio personalizado significa investir tempo no ensino para facer máis 
eficaz o ensino-aprendizaxe. Está centrada en cada materia, pero tamén é un momento 
para desenvolver habilidades máis transversais, para concienciar ao alumnado da 
transferibilidade das súas habilidades, para utilizar outras metodoloxías, para facer 
titorías entre estudantes ... 

 
(2)As ensinanzas prácticas interdisciplinarias (EPI) baséanse en enfoques de 
proxectos interdisciplinares que conducen a logros concretos individuais ou colectivos. 
Baséanse nas materias e permiten tomar conciencia da transversalidade das 
competencias da base común. Axudan a dar sentido ao estudiado a través dun enfoque 
diversificado desde diferentes materias. 

 

Estes coñecementos non son un substituto das materias obrigatorias, pero son unha 
forma de desenvolver moitas habilidades. As clases complementarias baséanse en 
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programas de ensino. Todas as disciplinas contribúen a iso, a un ritmo de 3 horas 
semanais en 6º e 4 horas semanais no ciclo 4 (5º, 4º e 3º). 
 

Itinerarios:  

No ensino secundario obrigatorio (collège) hai catro itinerarios educativos coa idea 
dunha adquisición progresiva de coñecementos e destrezas que se acumulan ao longo do 
percorrido académico do alumno: 

 

▪ Itinerario de educación artística e cultural 

▪ Itinerario do futuro 

▪ Itinerario de saúde 

▪ Itinerario cidadán. 
 

II.  Aspectos destacables e transferibles da 

organización dos centros franceses 
Neste apartado vou comentar fundamentalmente catro elementos que chamaron a miña 
atención: a separación por idades nos centros educativos e a transición dunha etapa a 
outra, a distribución do traballo nos collèges, a atención á diversidade e o funcionamento 
do CDI (a biblioteca escolar) Irei explicando en cada punto o que quero destacar. 
 

Separación por idades e transición dun ciclo a outro 

 

Como xa comentei anteriormente, o 6º curso que aquí corresponde a primaria , en 

Francia é o primeiro ano de instituto. Ao meu entender é máis conveniente que  o 

alumnado entre 11 e 14 anos permaneza nun centro diferente separado do alumnado 

máis vello. Dados os procesos de cambios físicos e mentais que se producen nesas idades. 

Parece máis axeitado que non compartan centro educativo con alumnado de máis de 15 

anos que en Francia estaría xa no ensino secundario post-obrigatorio (Lycée). En cambio, 

en España son frecuentes os centros coma o noso que teñen alumnado de secundaria 

obrigatoria mesturado con alumnado de bacharelato e incluso con adultos que están 

facendo ciclos de formación profesional.  

 

Á marxe diso outro aspecto importante a destacar é que a transición de primaria a 

secundaria faise dun xeito menos brusco: o programa de ciclo 3, común á escola primaria 

e á ESO, debe ser o resultado dun acordo entre os centros de Primaria e os centros de 



PIALE FRANCIA 2019 

 

11 

 

Secundaria Obrigatoria. Así pois, o alumnado non vai atopar enormes diferencias de 

contidos nin de esixencia porque o cambio é progresivo e suave.  

 

 

Distribución das funcións: o persoal dos centros educativos: 

 

a) O/A director/a e o seu subdirector xeralmente son ex-profesores que se formaron 
e opositaron para ocupar ese posto. Normalmente xa non retornan á docencia e 
prosiguen co cargo de director/a en distintos centros. Encárganse de todo o 
relacionado co establecemento.  

b) Director/a da SEGPA se é o caso. 

c) Coordinador/a da REP-ZEP, se é o caso. 

d) Conselleira/o Principal de Educación(CPE)participa en actividades educativas sen 
dar clase. Funcións: 

o É responsable da organización e formación servizo do equipo de vida escolar 
(AED, AVS-Co, CUI, AESH). É a miúdo o responsable de contratar persoal da 
vida escolar. 

o Participa na xestión de fluxos de estudantes durante as horas extra, coordina 
aos postos que permite un seguimento óptimo e aconsella o profesor sobre 
cuestións relacionadas coa seguridade dos estudantes. 

o A acción do CPE contribúe a individualizar a relación coa Escola para cada un 
dos alumnos. Pode recibir individualmente ao alumnado á marxe do grupo 
clase. Intenta que a acción da Escola coincida coa traxectoria individual de 
cada alumno. 

o É un interlocutor privilexiado para as familias (comunicar ausencias e 
problemas de comportamento, desenvolver o proxecto persoal do 
estudante, supervisar a educación en sentido amplo. ..). 

o Estreita colaboración cos demais membros do equipo docente: co profesor-
titor ou outro  profesor, co orientador-psicólogo (COP) de orientación e co 
servizo medico-social do establecemento (enfermeira, médico escolar, 
axudante de servizo social). Busca e pon en marcha solucións adaptadas aos 
problemas dos estudantes. 

o Encárgase das relacións con outros establecementos educativos do sector, 
cos servizos educativos da cidade, coa policía e cos servizos sociais locais. 

e) O profesorado ensina só unha disciplina e ten entre 15 e 18 horas de clases que 
son observadas regularmente polos inspectores. 
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f) Nos institutos profesionais, o/a supervisor/a é responsable da educación 
tecnolóxica e profesional. 

g) Intendencia: xestor/a e secretario/a 

h) Secretariado: secretario/a 

i) Orientación: psicólogo/a 

j) Servicios sociais e saúde: asistente social, médica/o, enfermeira/o 

k) Documentación: documentalista (especialista da biblioteca escolar) 

l) Asistente de lingua estranxeira 

m) Asistentes de aducación (AVS) A tarefa principal dos asistentes educativos é 
supervisar aos alumnos durante o tempo escolar: estudos e gardas, internado, 
comedor, vixilancia de locais, recreo, acceso e portais. Son as garantes da 
seguridade, así como o respecto aos dereitos e á persoa de cada alumno. Traballan 
en equipo e participan, co/a CPE, no control de asistencia (chamada diaria, rexistro 
de ausencias e atrasos ...) e disciplina (seguimento das castigos) dos estudantes.  

Entre os AVS hai unha categoría aparte, os AESH que son Acompañantes de 
Alumnos en Situación de Discapacidade (Accompagnants des Élèves en Situation 
de Handicap) 

n) Servizos: cociñeira/o, axudantes de cociña, conserxe, limpiadoras/es e 
encargada/o de mantemento. 

  

A pouco que nos fixemos se comparamos o reparto de funcións nos centros educativos 
franceses e españois vemos que hai unha gran diferencia. Por un lado hai moitas funcións 
que están cubertas dunha ou outra maneira máis ou menos precaria no noso sistema 
educativo pero carecemos absolutamente de outras como por exemplo dun servizo 
medico-social (enfermeira, médico escolar, axudante de servizo social) ou de psicóloga/o  
que son tan necesarios aquí como alí. 

Unha das figuras máis relevantes das que carecemos é a dos Auxiliares de Educación, 
antigamente chamados vixiantes. Na miña opinión a presencia deste persoal permite que 
as cuestións de disciplina e orde estean sempre moi ben controladas xa que hai persoal 
dedicado exclusivamente a iso. O alumnado ten que ter sempre consigo unha libreta que 
se chama “de relación coas familias” na que están anotadas todas as incidencias que 
teñen que ver co/a alumno/a en cuestión. Como o sistema está informatizado,  e ao saír 
do instituto o alumnado ten que levar esa libreta na man, os auxiliares de educación 
escanean o código de barras que ten na parte posterior e poden saber se todo está en 
orde ou se o alumno ten que falar con algún membro do equipo educativo ou incluso se 
está castigado/a a quedar un tempo despois de clase. 

Polo que respecta á xestión tamén podemos apreciar a enorme diferencia cos nosos 
centros: mentres aquí a xestión económica recae sobre unha soa persoa, a secretaria, en 
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Francia hai un xestor especializado con axuda dun auxiliar administrativo que se ocupan 
dos aspectos económicos.  

En canto á dirección e a xefatura de estudios aquí asumen funcións que están alí cubertas 
por bastantes persoas.  

Por todo isto, entendo que a organización dos centros educativos en Francia é moito máis 
eficiente ao estar dotada de máis medios e máis persoal especializado. Sucede o mesmo 
co control da disciplina e co seguimento da evolución do alumnado. Sería algo interesante 
para as nosas autoridades educativas. 

 

A atención á diversidade 

 

1. REP 

A  REP é unha Rede (de centros educativos) de Ensino Prioritario ubicados nunha ZEP 
(Zona de Educación Prioritaria). Os criterios para que un establecemento educativo sexa 
REP inclúen catro parámetros: 

 

- A porcentaxe de categorías socio-profesionais desfavorecidas 

- A porcentaxe de estudantes 

- A porcentaxe de estudantes residentes nunha zona urbana sensible (ZUS) 

- A porcentaxe de repetición de estudantes un ano antes de sexto. 

 

Este tema só se refire ás escolas primarias e institutos da ESO e non inclúe aos institutos 
de Bacharelato desde hai un tempo. Os tres primeiros criterios están máis ou menos 
ligados á renda familiar. Por conseguinte, nun centro REP hai máis estudantes que teñen 
pais e nais con ingresos baixos. Estes estudantes están máis afectados polo fracaso 
académico que os outros. 

 

Para reducir estas desigualdades creouse a “educación prioritaria” Estar en REP significa 
que os alumnos e os equipos educativos reciben axuda para reducir estas desigualdades 
e mellorar os resultados académicos. 

 

▪ Unha clase con menos alumnos que noutros lugares. 

▪ Soporte específico, se estás en sexto e tes dificultades. 

▪ Financiamento para a realización de proxectos, saídas, traballos interdisciplinarios. 

▪ Internados locais, nalgúns casos. 
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Ademais, os profesores teñen máis formación e reciben unha bonificación adicional. Isto 
pretende "estabilizar os equipos", dito doutro xeito para motivar aos profesores a 
permanecer nos establecementos REP. En efecto, isto permite o traballo en equipo, unha 
mellor relación cos pais dos alumnos e facilita a creación de proxectos. Ademais, os REP 
acollen xeralmente a un auxiliar de prevención e seguridade adicional para mellorar o 
clima escolar, así como, ás veces, unha enfermeira escolar e unha traballadora social. En 
total, son 14 medidas adoptadas para os colexios de REP. 
 

2. SEGPA 

Nos centros de secundaria obrigatoria, as Seccións de Educación  Xeral e Profesional 
Adaptada (SEGPA) acollen a alumnos con dificultades de aprendizaxe graves que 
perduran no tempo e non dominan todos os coñecementos e habilidades mínimas 
esperados ao finalizar a escola primaria. 

Obectivos: 

▪ permitir a consolidación da autonomía persoal e social deste alumnado 

▪ desenvolver aprendizaxes sociais e académicas, a aceptación das normas da vida 
escolar e a mellora das habilidades de negociación 

▪ implementar un proxecto concertado de inserción profesional 

 

Admisión:  

Despois da decisión do inspector da academia, director dos servizos departamentais de 
educación nacional, e logo do acordo dos pais ou do representante legal do/a neno/a,  o 
alumno está admitido en SEGPA . Os profesores  SEGPA recibiron formación que lles 
permite satisfacer os requisitos educativos requiridos para afrontar as dificultades de 
aprendizaxe que experimentan os estudantes da SEGPA. 

 

Funcionamento: 

Cada SEGPA está organizado en divisións con aproximadamente 16 estudantes. 

En cada división, un profesor de referencia coordina e fai un seguimento personalizado 
dos alumnos (papel equivalente ao de titor). 

Na educación secundaria adaptada, a educación profesional é impartida por profesores 
de bacharelato profesional (PLP), a educación xeral por profesores xeralistas de primaria 
especializados e profesores de ensino secundario de educación física e deporte (EPS), 
inglés ou tecnoloxía, moi raramente especializados. 

A realización de actividades prácticas baséase nas habilidades de cinco ámbitos 
profesionais: vivenda, servizos de hixiene-alimentos, rural e medio ambiente, vendas-
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distribución-compras, produción industrial. O alumnado SEGPA ten que acadar os 
mínimos para titular. 

Dende o 6º curso, as horas de clase están dedicadas ao coñecemento e descubrimento 
do mundo profesional e axudan ao alumnado a construír o seu plan de vida profesional. 
Obviamente, as horas dedicadas aos distintos talleres SEGPA en clases de 4º e 3º 
enriquecen esta información. Ademais, numerosas accións completan este sistema o que 
debería permitir ao estudante ter as cousas claras ao final do terceiro ano (Aquitec, 
Olimpiadas dos oficios, invitación ao centro educativo de moitos profesionais moi 
variados, etc.). 
 

O alumnado SEGPA ten dúas saídas:  
 

• Instituto de FP 

Durante o terceiro curso, os estudantes reciben documentación do Centro de 
Información e Orientación que detalla todos os CAPs da academia así como os lugares de 
formación. O alumno poderá así facer a súa elección que lle será solicitada 
posteriormente, durante o mes de maio.Nese momento o equipo educativo SEGPA 
informará de todas as medias e talleres escolares obtidos ao longo do 3º curso. Poden 
pedir ata tres formacións pero é obvio que as medias xogan un papel fundamental para 
conseguir (ou non) o que pediu en primeiro lugar. 

Os resultados coñécense a finais de xuño. 

Se o alumno non obtivo praza no Instituto de FP, terá que esperar a que teña lugar unha 
segunda fase coas prazas vacantes. Polo tanto, é fundamental preparar ben esta última 
fase para non quedar "sen solución". 

 

• Prácticas en empresas 

A partir do 4º curso, os estudantes de SEGPA entran en contacto o mundo do traballo 
realizando varias prácticas en empresas. 

No terceiro curso, os alumnos realizan tres prácticas ao longo do curso escolar: 

- 2 prácticas de 3 semanas (novembro / decembro e marzo) 

- 1 prácticas de 2 semanas (finais de xuño). 
 

Para estudantes que non desexen continuar a súa formación nun Instituto de Formación 
Profesional, estas prácticas son especialmente importantes, xa que é nestes tempos que 
poden demostrar as súas calidades e as súas motivacións ás persoas que poidan 
ofrecerlles tal contrato. Para asinar un contrato de aprendizaxe é imprescindible atopar 
unha empresa ou un artesán que se comprometa a levar ao mozo en formación. 
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3. ULIS 

As Unidades Localizadas para Educación Inclusiva ou ULIS (Unités Localisées pour 
l'Inclusion Scolaire), en Francia, permiten a educación de estudantes con discapacidade 
recoñecida oficialmente, dentro dos establecementos educativos ordinarios e baixo a 
responsabilidade do director escolar. 

Os estudantes matriculados en ULIS presentan trastornos cognitivos, da linguaxe, así 
como da aprendizaxe, trastornos de desenvolvemento como o autismo, polo que 
padecen varios trastornos máis ou menos incapacitantes. Esta discapacidade moitas 
veces é bastante leve e permite ao alumnado integrarse en clases de referencia para 
asistir á escola nun ambiente ordinario. Teñen un aloxamento adaptado ás súas 
necesidades, así como unha adaptación educativa e medidas de compensación postas en 
marcha polo equipo educativo. Son atendidos por mestres/as que posúen o diploma de 
profesor especializado no campo da discapacidade, profesores de instituto que recibiron 
unha formación apropiada e axudantes educativos, acompañantes de alumnos con 
discapacidade (individuais ou colectivos) 

Ao finalizar a ESO ULIS, hai dúas opcións para o alumnado: 

▪ un instituto de FP ULIS para completar un CAP (certificado de aptitude 
profesional), por exemplo, 

▪ un SIFPro (Sección de Iniciación e Primeira Formación Profesional) onde 
atopamos alumnado con déficits cognitivos máis graves, e onde estará 
acompañado por un equipo formado por educadores, psicólogos ... Neste 
establecemento, os estudantes asistirán a talleres pre-profesionais, 
permitíndolles integrar a continuación unha ESAT que é unha empresa que 
contrata exclusivamente a persoas con discapacidade. 

 
Para finalizar quero comentar sobre este apartado da atención á diversidade que aprecio 

os grandes esforzos do Estado por mellorar a educación en zonas economicamente 

deprimidas. O collège Édouard Lucas benefíciase desta rede REP con repercusións moi 

positivas sobre o alumnado. 

      O funcionamento das SEGPA (Seccións de Educación  Xeral e Profesional Adaptada) é 
un exemplo da importancia que ten na secundaria a inserción profesional de todo o 
alumnado, incluso para o que ten dificultades.  

Aproveito para mencionar que nos centros de secundaria obrigatoria en 3º, todos os 
estudantes teñen que realizar unha práctica obrigatoria de 5 días nunha empresa (le 
stage d’observation). A/O titor, o CPE (conselleiro principal de educación) ou o psicólogo 
axudan a preparar as prácticas pero a familia, os amigos, as asociacións cumpren un papel 
fundamental. Os obxectivos son:  

• aprender a escribir un CV e unha carta de presentación 
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• descubrir como funciona unha empresa desde dentro (organización, actividades, 
ritmos de traballo, etc.) 

• asumir as normas da empresa (puntualidade, cortesía, minuciosidade ...) 

• probar para saber se lles gusta  ese traballo 

• aclarar as súas  ideas para o futuro  

• escribir o  seu primeiro informe de prácticas. 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gustaríame destacar a presencia de auxiliares de educación na aula sentadas/os a carón  

do alumnado ULIS (cos diferentes discapacidades) axudando individualmente durante 

toda a clase . Fun testemuña na aula disto nun caso de autismo. 

 

Funcionamento do CDI (a biblioteca escolar) 

 
O Centro de Documentación e Información(CDI) é unha área de acollida para todos o 
alumnado do instituto. É un lugar que cumpre varias funcións esenciais para o alumnado. 

• Lugar de lectura 
Como unha biblioteca, o CDI ofrece moitos e varios tipos de documentos: novelas 
(clásicos, literatura infantil, en idiomas estranxeiros, etc.), libros informativos , obras de 
teatro, libros de poesía, contos, cómics, revistas, etc. poden ler no sitio ou pedir prestado. 

• Espazo de traballo 
O CDI acolle ao alumnado en horario escolar, hora de comedor, recreo ou estudo. 
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Hai varios recursos dispoñibles a través de soportes en papel (libros de texto, dicionarios, 
enciclopedias) e dixitais (CD-ROM, DVD, Internet). O docente-documentalista acompaña 
e guía aos estudantes no seu traballo (deberes,traballos). 

• Tratamento da información 
Os estudantes tamén poden vir ao CDI como parte das sesións educativas realizadas en 
colaboración cun profesor sobre temas diversos. Os estudantes practican os principios 
da "investigación documental". Aprenden a coñecer as diferentes ferramentas 
documentais, a información (investigación en libros e en internet), a explotar e 
reorganizar esta información (tomando notas, síntese, produción de ficheiros, 
presentacións, etc.). Adquire así métodos de traballo para favorecer a súa autonomía e 
desenvolver o seu espírito crítico, o que lles permitirá comprender o fluxo de información 
na nosa sociedade. 

• Lugar de información sobre orientación e oficios 
Para axudar aos estudantes no seu proceso de orientación, o CDI ofrécelle 
documentación sobre estudos, diplomas e profesións. 
Tamén está dispoñible o acceso ao software de axuda na orientación "Pass" Avenir, así 
como a numerosos sitios Web (ONISEP, les métiers.net, etc.). 

• Espazo de apertura cultural 
Numerosos eventos culturais van marcando o ano no CDI: semana de prensa, semana de 
poesía, exposicións de traballos de estudantes, concursos, presentación de obras arredor 
dun tema ... 
Os estudantes poden así satisfacer plenamente a súa curiosidade persoal. O C.D.I. é polo 
tanto un lugar de acceso a diversos e variados recursos, necesarios para o éxito 
académico do estudante, pero tamén para a formación do futuro cidadán. 
 
Con respecto ao CDI sei que é unha grande vantaxe ter unha persoa especialista (a/o 

documentalista) no traballo da biblioteca escolar que se ocupa en exclusiva non só da 

xestión de fondos senón tamén da formación documental e da animación que precisa a 

biblioteca escolar. Nós camiñamos na boa dirección pero o feito de que sexamos nós, os 

profesores, os que teñamos que ocuparnos de todo reduce as posibilidades por falta de 

tempo e exceso de carga de traballo.  
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III. Aspectos metodolóxicos transferibles e 

destacables. 
Non atopei grandes diferenzas 

metodolóxicas destacables 

entre o sistema educativo 

francés e o español no que 

respecta ás linguas estranxeiras. 

O profesorado utiliza xogos, 

documentos en vídeo, audios, 

textos de diferentes tipos, 

pequenas lecturas para que o 

alumnado acade un bo nivel nas 

catro destrezas (CO, CE, EO, EE). 

Pola contra, si que teño noticia 

pola compañeira de Ciencias 

Naturais que estivo no mesmo 

instituto ca min  de que a 

metodoloxía nas aulas de 

Ciencias Naturais difire bastante 

da española. Un dos aspectos 

que comentaba era a escasa 

literatura dos libros de texto. 

Estaban compostos 

basicamente de documentos 

sobre os que o alumnado tiña que traballar (gráficas, imaxes, pequenos textos) e tirar 

conclusións, sendo unha forma de autoaprendizaxe guiado.Sería pois un método menos 

teórico e máis práctico de aprender. 

 

    Teño que destacar un aspecto práctico que ten consecuencias positivas no traballo do 

alumnado ao meu entender. Despois de cada sesión o profesorado ten que deixar 

constancia por escrito do traballado na clase, o que en francés se chama “la trace écrite 

des cours”. Despois pon en rede esta información cunha aplicación chamada PRONOTE á 

que acceden as familias para seguir o progreso dos seus fillos/as. Deste xeito, se un 
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alumno/a falta pode saber exactamente o que se fixo na aula e que deberes ten que 

facer.  

Este sistema favorece que o alumnado sexa consciente en todo momento do que ten que 

facer e o que ten que saber con só botar unha ollada. Ademais desa función, PRONOTE 

tamén ten outras: 

Os pais dos estudantes poden involucrarse na educación do seu fillo tendo acceso a 

información esencial: 

• caderno de relación coas familias: cumprimentado regularmente polos profesores, 

complementa a axenda do estudante, permite aos pais coñecer as tarefas . 

• Contido do curso: os pais poden seguir o progreso dos cursos para facilitar a 

compensación de ausencias por exemplo. 

• Ausencias e castigos. 

• En 3º, as familias tamén poden consultar as cualificacións do seu fillo/a, sen 

esperar ao boletín de notas de fin de curso. 

 

IV. Outros. 

As datas das vacacións escolares dependen da zona na que se sitúa o centro escolar. 

Nesta imaxe pódese ver claramente que o reparto dos días libres é sinxelo : 

aproximadamente cada 6 semanas de clase hai 2 semanas de vacacións. Este ritmo de 

traballo e descanso é moito máis equilibrado e favorece a concentración e o traballo do 

alumnado e do profesorado. Os longos periodos de traballo ou de vacacións indúcen a 

baixar demasiado a productividade, ben sexa por fatiga, ben sexa por dificultade para 

retomar o ritmo. Pode parecer pouca cousa pero creo que esta estructura temporal 

podería supoñer unha gran mellora para todos. Tamén é certo que as empresas adecúan 

os seus periodos vacacionais aos tempos escolares e así todo é máis harmonioso.  
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Espero que este pequeño repaso fora o suficientemente claro. Sabedes que podedes 

pedir aclaracións e outros datos en persoa ou por correo electónico a 

matiprofe@gmail.com 

Ao profesorado recomendolle con entusiasmo o programa PIALE como unha posibilidade 

de medrar humana e profesionalmente.  

 

 

 

 

 

mailto:matiprofe@gmail.com
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Anexo I 

Axuda para configurar o apoio 

personalizado (AP) 
(Ofrece exemplos de actividades pero non é unha lista non exhaustiva) 

 

 

 

Eixo 1: Un ensino que forma parte dun proxecto educativo de centro. 

 

Algunhas ideas para configurar un proxecto de apoio personalizado no 

establecemento. 

 

 A materia participa na 

adquisición da base común 

de coñecementos 

 

Apoiase no que se espera conseguir ao final 

do ciclo en cada materia 

 

Ten como obxectivo as habilidades transversais mobilizadas por todos 

Un coñecemento 

consensuado 

  

Todas as competencias traballadas son 

coñecidas por todos, determinadas de xeito 

consensuado segundo as prioridades do centro 

educativo (perfil do alumnado, necesidades 

específicas dos estudantes ...) 

 

O proxecto de AP está formalizado: define as disciplinas e o tempo 

dedicado a esta docencia 

O proxecto comunícase a pais e alumnos 

A avaliación do progreso acadado é compartida (unha cuadrícula de 

seguimento común, escalas descritivas comúns, etc.) 

 

Eixo 2: Un ensino que permite ao alumno ser actor da súa aprendizaxe. 

 

Exemplos de actividades que permiten ao alumno ser actor na súa aprendizaxe. 

 

 O alumno participa na determinación dos criterios de éxito 

O alumno cuestiona o seu propio enfoque, confróntao cos dos seus 

compañeiros 

O alumno participa no rexistro por escrito das aprendizaxes acadadas 

O alumno entra nun proceso de autoavaliación. 

O alumno analiza os seus resultados, toma conciencia do progreso 

realizado, dos puntos a mellorar. 

O alumno aprende a reutilizar habilidades noutros contextos 
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Eixo 3 : Un ensino que responde á heteroxeneidade do alumnado.  

 

 

Exemplos de situacións que permitirían 

responder á heteroxeneidade dos grupos. 

Necesidades identificadas 

Durante unha avaliación 

diagnóstica 

Lors d’échanges avec les collègues  

Durante a observación 

Diferenciación segundo as necesidades Preguntar de xeito diferente 

Soportes diferentes 

Competencias traballadas diferentes 

Avaliacións diferenciadas 

 

Eixo 4 : Un ensino explicado para axudar ao alumnado a 

tomar conciencia dos obectivos que hai que acadar e dos 

procedementos que hai que utilizar.  
 
 

Idea para transferir o proceso / 

reactivar o proceso e coñecemento 

ao comezo da sesión 

 

Anunciar os obxectivos así como as 

habilidades traballadas  e o 

coñecemento que queremos que 

adquiran. 

 

As instrucións e o que esperamos conseguir son explicadas polo profesor 

e / ou reformuladas polos alumnos. 

Durante a clase O procedemento é explicado polo 

profesor, por un alumno 

O alumnado compara o seu proceso intelectual cos seus iguais 

Ao final da clase  As aprendizaxes realizadas son 

aclaradas polo profesor/a e/ou 

reformulados por un/unha alumno/a  

 

 

Resultado 

Puntos fortes do sistema utilizado 

 
Indicadores de avance 

 


