
DIFUSIÓN PIALE 2017
Modalidade 2 de inmersión en Canadá para 

profesorado CLIL

Eulalia M. Simal Iglesias



CANADÁ 
UNHA VISIÓN XERAL



Fonte: http://ontheworldmap.com/canada/



Información básica
• Area: 9.984.670 km2. É o segundo país máis extenso do mundo.

• Poboación: 33,487,208 (July 2009 estimate)

• Capital: Ottawa (Ontario).

• Limita con: EE.UU.

• Idiomas oficiais: Inglés e francés.

• Moeda: Dolar canadense (1 dólar canadense = 0,653 euros).

• Réxime político: é unha monarquía constitucional, unha república federal e 
unha democracia parlamentaria.

• Organización territorial: 10 provincias e 3 territorios.

• Relixións: Católicos (43%), protestantes (29%),outras (11%), sen filiación 
relixiosa (17%).



Demografía
• Poboación total: 33.739.859
• Poboación segundo área de residencia:

• Rural: 20%

• Urbana: 80%

• Densidade da poboación: 3,7 hab/km2
• Existen grandes desequilibros poboacionais entre as provincias.

• Esperanza de vida:
• Homes: 79 anos.

• Mulleres: 84 anos.

• Taxa de fertilidade: 1,58
• Taxa de natalidade: 11,1%
• Taxa de mortalidade: 7,2%
• Taxa de crecemento: 1,9%
• PIB per cápita: 37.945$ (posto 13).
• Índice de Desenvolvemento Humano: 8



Fonte: https://es.slideshare.net/vicharrafa26/sistema-educativo-de-canada



Cidade Poboación 2006

1 Toronto, Ontario 5,429,524

2 Montreal, Quebec 3,519,595

3 Vancouver, British Columbia 2,264,823

4 Calgary, Alberta 1,237,656

5 Edmonton, Alberta 1,062,643

6 Ottawa–Gatineau, Ontario/Quebec 989,657

7 Winnipeg, Manitoba 711,925

8 Quebec City, Quebec 705,103

9 Hamilton, Ontario 693,645

10 Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ontario 470,015

11 London, Ontario 383,437

12 Victoria, British Columbia 335,696

13 Halifax, Nova Scotia 316,701

14 Oshawa, Ontario 308,875

15 Windsor, Ontario 287,069

16 Saskatoon, Saskatchewan 245,181

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_100_largest_population_centres_in_Canada



Fonte: http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/as-sa/97-550/vignettes/img/map-2006-pop-density-
canada-sz01-en.gif



Historia
• As primeiras persoas que poboaron o Canadá foron os Inuit e as Primeiras Nacións. 

Entre os anos 15.000 e 17.000 antes de Cristo, durante a última glaciación, chegaron 
de Asia cruzando o Estreito de Bering que estaba conxelado.

• Os primeiros europeos que chegaron a Canadá foron os viquingos (Leif Eriksson, no 
ano 1000).

• Os primeiros europeos que se asentaron en Canadá foron os franceses, no século 
XVI, Buscaban peles de castor, para satisfacer a demanda europea de pel e feltro. Os 
ingleses que establecéronse no Canadá no século XVII.

• No século XVIII, continuos enfrontamentos e a Guerra dos Sete Anos remataron co 
control francés do territorio que pasou a ser unha colonia inglesa.

• Durante o século XIX, Canadá atraeu a numerosos emigrantes europeos e 
emprendeu a colonización dos territorios interiores así como a unión entre as 
provincias do leste e do oeste, que se materializou no 1873. Neste proceso, os pobos 
aborixes foron progresivemente desprazados, privados das súas formas de vida e 
perdendo poboación.

• No 1867, Canadá obtén a súa independencia do Imperio Británico pero prefire 
manter os seus vínculos coa metrópole. Aínda hoxe en día, raíña de Inglaterra é tamén 
a raíña de Canadá.



Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Inuit













Xeografía
• Escudo Canadense: ocupa a maior parte do país, dende a costa 

atlántica ata o centro. É un relevo avellentado e dá lugar a paisaxes de 
montes suaves.

• Grandes pradarías: atópanse no centro do país. Están cubertas por 
herbas ou cultivos no sur e por bosques no norte.

• Montañas Rochosas: van de norte a sur, paralelas á costa, no extremo 
oeste do país. Son relevos novos que alcanzas importantes alturas. 

• Canadá conta con numerosos lagos, sobre todo no leste no que moitos 
son de enormes dimensións.

• O clima de Canada é variado, dada a enorme extensión do país.

• O sur é temperado, con temperaturas altas no verán (ata 35ºC) e invernos longos 
e fríos (ata -20ºC).

• O norte presenta un clima polar, con temperaturas medias por riba dos 0ºC só 
durante os meses de verán.



Fonte: https://www.thinglink.com/scene/597073019554234369



Bilingüismo
• Canadá é un pais bilingüe. Tanto o inglés como o francés son 

linguas oficiais, excepto en Quebec. 

• Ademais, o inuktitut que é oficial nos Territorios do Noroeste, 
Nunavut e en parte de Quebec (Nunavik).

• Quebec concentra a maior parte dos falantes de francés e só o 
francés e o seu idioma oficial. É unha provincia cunha forte 
personalidade propia dentro do país, onde numerosas iniciativas 
están destinadas a manter e fortalecer o uso do francés. 

• Periodicamente se producen demandas de independencia, a última 
no 1995 cando se celebrou un referendo no que a permanencia 
obtivo un 50.6% dos votos e a independencia, o 49.4% dos votos.

• Aínda que existen outras zonas francófonas ao longo do Canadá, 
moito máis localizadas, principalmente na costa leste, a meirande 
parte do país fala inglés.



Diversidade cultural
• Canadá destaca por contar cunha poboación culturalmente 

diversa, froito de numerosas vagas de inmigración.

• Inicialmente, esta emigración proviña de Europa.

• A partir de mediados do século XX, incrementouse o número 
de emigrantes procedentes de países non europeos.

• Actualmente, Canadá destaca entre os países do mundo 
desenvolvido polo alto número de refuxiados que acolle.

• Así mesmo, enténdese que este acollemento non ten que levar 
á unha completa asimilación. As culturas poden convivir e 
aportar a un estado que se entende diverso.

• “Tossed salad” fronte a “melting pot”.



Composición étnica - evolución

Fonte: http://www.historicalatlas.ca/website/hacolp/national_perspectives/population/UNIT_24/U24_graph_major.htm



Minorías étnicas

Fonte: http://www.kailchan.ca/policy/politics/



País de orixe dos inmigrantes, 2001

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_origins_of_people_in_Canada



Inmigración por países



Refuxiados admitidos en Canadá no 2016

Fonte: https://www.statista.com/statistics/550639/top-10-origin-countries-refugees-admitted-to-canada/



Fan os inmigrantes contribucións importantes á nosa
sociedade?

Fonte: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/reports-statistics/research/literature-review-public-
opinion-research-on-canadian-attitudes-towards-multiculturalism-immigration-2006-2009/section-2-3.html



Grupos étnicos predominantes por provincias

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_origins_of_people_in_Canada



Organización política
• Canadá é unha monarquía constitucional, unha 

democracia parlamentaria e unha federación.

• Poder executivo:
• Xefa do estado: raíña Isabel II de Inglaterra, representada no país 

polo Gobernador Xeral.

• Primeiro Ministro.

• Poder lexislativo: parlamento bicameral.
• Senado.

• Cámara dos Comúns.

• Poder xudicial: Tribunal Supremo.





Datos económicos (2004)
• Taxa de paro: 2%.

• Distribución do PIB por sectores: primario (2,3%), secundario (26,4%) 
e terciario (71,3%).

• Distribución da poboación activa por sectores: primario (3%), 
secundario (20%) e terciario (74%).

• A economía de Canadá varía moito segundo a zona:

• No leste atopamos as provincias máis industrializadas e dinámicas 
economicamente.

• No oeste tamén destacan Vancouver e Calgary.

• Canadá destaca polos seus recursos enerxéticos: petróleo, gas natural 
e carbón. As reservas máis importantes atópanse en Aberta.

• Tamén destaca a produción de enerxía hidroeléctrica.

• Outros recursos destacados son o níquel, zinc, uranio, cobre.

• A agricultura e a gandería predominan nas parte central do país e son 
importantes en moitas outras zonas do país.



• .

Fonte: 
http://educationrelation.weebly.com/uploads/6/0/6/8/60683647/canadaenerg
y_orig.jpg 



Datos educativos

Taxa de alfabetización 99%
Escolaridade obrigatoria 5/6 a 16/18
Porcentaxe do PIB destinado a educación 6,2% (75.700 millóns de 

dólares)
Ratio de alumnos por profesor 16,4
Linguas oficiais no ensino Inglés e francés
Gasto por alumno (primaria e secundaria) 9.040$/ano
Salario medio do profesorado (primaria e 
secundaria)

60.000$/ano

Número de alumnos (primaria e secundaria) 5.300.000
Centros de ensino universitario 92

Fonte: Canada Statistics (2005)



Obtención título ESO

Fonte: https://data.oecd.org/eduatt/graduation-rate.htm#indicator-chart



PISA 2015: Lectura

Fonte: https://data.oecd.org/pisa/reading-performance-pisa.htm



PISA 2015: Matemáticas

Fonte: https://data.oecd.org/pisa/mathematics-performance-pisa.htm#indicator-chart



PISA 2015: Ciencias

Fonte: https://data.oecd.org/pisa/science-performance-pisa.htm#indicator-chart



PISA 2015

Fonte: https://pbs.twimg.com/media/B_rPdWhWYAAlnKP.png:large



Mozos e mozas entre 15 e 29 anos que non traballan
nin estudan (%)

Fonte: https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm



Nivel educativo da poboación

Fonte: https://data.oecd.org/eduatt/adult-education-level.htm#indicator-chart



Gasto público en educación

Fonte: https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm#indicator-chart



Horas lectivas do profesorado

Fonte: https://data.oecd.org/eduresource/teaching-hours.htm#indicator-chart
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