MEMORIA DA DIFUSIÓN
1. OBXECTIVOS E CONTIDOS
➢ Dar a coñecer o que significan os programas de innovación educativa, en
concreto, o modelo de aprendizaxe CLIL (Content and Language Integrated
Learning), ou AICLE (na nosa lingua: Aprendizaxe Integrada dos Contidos a
través dunha Lingua estranxeira) como un paso máis no fomento do
plurilingüísmo e a interculturalidade -obxectivos marcados pola Unión
Europea-.
➢ Explicar o sentido e a utilidade dos programas PIALE da Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria cara ao profesorado, en xeral,
e, en particular, cara ao profesorado que desenvolve as súas sesións de
docencia nunha lingua estranxeira (mellorando a competencia lingüística dos
profesores nesa lingua e as súas estratexias metodolóxicas).
➢ Dar a coñecer e facer patentes as similitudes e diferenzas existentes nos
Sistemas Educativos dos dous países e dos seus xeitos de organización e poñer
de manifesto posibles aspectos que poderiamos mellorar a partires do análise.

Comparación nos niveis educativos (Secundaria e bacharelato)
SISTEMA ESPAÑOL-GALEGO

SISTEMA CANADIENSE- ONTARIO

1º E.S.O. (12 años)

GRADE 7

2º E.S.O. (13 años)

GRADE 8

3º E.S.O. (14 años)

GRADE 9

4º E.S.O. (15 años)

GRADE 10

1º BACHARELATO (16 años)

GRADE 11

2º BACHARELATO (17 AÑOS)

GRADE 12

LENDA:
COLOR VERDE : PRIMEIRO CICLO EN ESPAÑA-GALICIA
COLOR NARANJA: NIVEIS EDUCATIVOS USUAIS NOS CENTROS PÚBLICOS DE
SECUNDARIA EN CANADÁ

Aspectos transferibles do Sistema Educativo Canadense-Ontario

➢ No Canadá non existe un Sistema de Educación Nacional para todo o país.
Cada rexión e territorio ten liberdade para aprobar os seus plans de estudo e aplicalos.
Na actualidade, en Ontario, estase a poñer en práctica o plan provincial 2015-2019.
Pola contra, nós temos unha parte do curriculum que vén definido polo goberno central
( LOMCE, ley vixente dende 2014). O desenvolvemento depende goberno autonómico.
➢ Cada rexión ou provincia dispón dun Ministerio de Educación, tendo presentes a historia,
a lingua e a cultura de cada territorio (o plurilingüísmo é característico de moitos dos
territorios canadenses, e co aumento exponencial da inmigración e a aceptación de
moitos refuxiados procedentes de varias guerras ou crises humanitarias de diversas partes
do mundo, é moito máis acentuado).
Eu considero que este é un aspecto pouco similar á nosa situación, debido ao gran
número de rapaces, e o tratamento é moi diferente xa que eles están recibindo moitos
inmigrantes de Siria e outros países de fala árabe na actualidade, e iso fai que teñan que
adoptar estratexias para integralos no sistema educativo sen coñecer, en moitísimos
casos, a lingua vehicular, o que supón un reto de moito calado para a sociedade e o
sistema educativo. Fálase de trinta linguas en uso.
➢ Teño que salientar o feito do traballo que fan a prol da educación social e emocional. Os
centros escolares tratan de formar cidadáns respetuosos e solidarios. Mesmo para acadar
o título de Graduado en Secundaria é imprescindible facer 40 horas de servicios
comunitarios de voluntariado, aínda que teñan todos os demáis créditos e requirimentos.
Hai alumnos que fan este servicio no propio colexio, axudando aos profesores no traballo
de aula cos grupos de falas árabes. O compromiso social tamén é un aspecto moi
salientable do sistema canadense.
➢ O alumnado é comparativamente, máis autónomo que o noso na xestión individual ou
grupal dos seus apredizaxes.
Traballan en moitas ocasións por proxectos, tendo encomendados algúns de carácter
individual ou de grupo, para facer nun periodo longo de tempo, e cada un explica aos
compañeiros o que está a facer cada certo tempo. Isto marca un ritmo máis lento no
avance nos contidos e, probablemente, os aprendizaxes vólvense máis significativos.
➢ En relación co uso das novas tecnoloxías, penso que na tecnoloxía presente na aula nós
imos por diante (pizarras dixitais, ordenadores...). Pola contra eles apostaron por permitir
o uso dos móbiles nas clases por seren istos máis manexables e baratos (todos os rapaces
teñen un). Os alumnos teñen liberdade para usalo nas clases para traballar nos obxectivos
pedagóxicos, para acceder á Internet aos contidos relacionados coas materias...é unha
ferramenta máis na clase, e alí, xeralmente, iso non xera moitos conflictos. Se alguén non
respecta o bo uso do mesmo reiteradamente, o profesor pídelle que apague o móbil e
adoitan obedecer. Se isto non sucede esperan certo tempo e despois o envían á oficina
principal (director). Aínda que podería parecer que non lles importa, é máis unha
cuestión de tolerancia, de respecto polo outro, esperando que o alumno se dea conta por
sí mesmo e rectifique.
➢ Na xestión dos conflictos, en xeral, non corrixen de xeito directo e imperativo as
conductas disruptivas, sexan estas da índole que sexan. Non adoitan rifar nin enfrontarse
con eles, envían aos alumnos á oficina principal, como xa dixen.
Poden observar calados ou decirlle varias veces ou días que non é correcto o que está a
facer, antes de tomar a decisión de envialos á "Main Office". O control non é tan preto.
➢ Penso que hai unha diferencia considerable na valoración dos títulos universitarios, non

existe tanta "obsesión" polas boas notas. No noso país, o bo rendemento académico vai
permitirlle facer os estudios universitarios que desexen ou non, e, consecuentemente a
presión polo grao de dominio dos contidos é moito maior que no sistema canadense.
Alí pode haber rapaces con interés na formación profesional e excelencia académica que,
ao remate da Educación Secundaria, escollen continuar os seus estudios no College e non
na universidade, e isto é parte da normalidade. A tasa de desemprego (4%) é moito máis
baixa que en España, tamén iso pode explicar este feito tan diferente.
➢ Respecto ao noso sistema a distribución e carga curricular é moi diferente. Teñen
somentes oito materias distribuidas ao longo do ano en dous semestres (catro/semestre).
En febreiro cambian de materias, tanto profesores como alumnos.
A duración das sesións tamén é moi diferente, son sesións de 75 minutos de duración das
clases, 5 minutos para chegar á nova aula, nos cambios, e un descanso para comer de 55
minutos.
Ás 15:10 finalizan as clases que habían comenzado ás 9 da mañá.
Estes son aspectos fundamentais e, na miña opinión, algúns poderían ser transferibles ao
noso sistema.

Aspectos da organización dos centros canadenses (comparativa)
As diferencias máis salientables que podemos observar respecto ao noso sistema,
no desenvolvemento regular do traballo na escola secundaria serían:
•

Os directores dos centros poden ter sido profesores ou non, alí, este non é un
requisito necesario. Teñen que facer estudios complementarios e pertencen a outro
corpo-escala diferente. Teñen o papel de xestores "económico-administrativos
externos". Encárganse, entre outras moitas funcións, mesmo de contratar persoal que
traballa ao servicio da escola. Os profesores, xeralmente son contratados polos
distritos escolares, aínda que hai casos, nos que os directores contratan eles mismos a
algún profesor para darlle unha determinada liña á unha escola.

•

Perante un alumno que ten faltas reiteradas ás clases, ou unha lesión acontecida ao
mesmo, ou enfermidade, os profesores comunican o feito ao director, quen tomará as
medidas oportunas respecto ao mesmo: avisar aos pais, levalo a un centro sanitario,
sancións ou calquera outra acción que correspondese, segundo o caso.

•

Os profesores teñen ao seu cargo tres grupos de alumnos e pais ao longo do
semestre.

•

Reciben ao comezo de curso, por parte dos directores, os seus horarios de traballo
para o ano por semestres.

•

Os seus períodos de traballo distribúense en bloques de dous días (horario de días
pares e impares), ambos con diferente estrutura (respecto á hora de comenzo da súa
actividade académica e das horas de "preparación das clases") e esta estrutura váise
repetindo ao longo da semana ata finalizar o semestre.

•
•

Os profesores encárganse de facer as gardas "duty"/ "supervision" dos "lunch".
Dispoñen de varios días de reunións pedagóxicas ao longo do semestre (Pedagogical

Days) nos que non hai actividade lectiva.
•

Os profesores poden utilizar a fotocopiadora de xeito ilimitado. Son eles os que fan
as fotocopias que precisan.

•

Califican o traballo dos rapaces cada mes, e cada tres meses envían os informes
parciais de progreso ás familias (novembro e xaneiro). En Educación Física pídenlles
tamén unha autoavaliación aos rapaces que adoitan ser máis críticos consigo mesmos
que os propios profesores, calificándose con notas máis baixas. Aquí tamén sucede.
***Ver documento adxunto nº 5- (Secondary Progress Report card) Informe de
progreso do alumno

•

Dispoñen dunha tarde por trimestre para adicar ás reunións coas familias todos
os titores para informar da marcha do traballo académico dos alumnos
(10minutos/familia) nun lugar común para todos (son públicas). Concertan as citas
por medio dos rapaces.
Dispoñen dun formulario para a organización das visitas.
***Ver Documento nº1- Formulario paras citas (información) das familias
Tamén hai casos ou situacións nas que os titores poden chamar ás familias para
informarlles ou solicitar detalles sobre diferentes pormenores (rendemento, faltas de
asistencia...e, se as familias non falan inglés, teñen que utilizar a intermediación dun
traductor).

•

Precisan dun traductor de árabe para atender as necesidades de comunicación coas
familias dos nenos inmigrantes ou refuxiados e mesmo cos nenos que non coñecen a
lingua inglesa.

•

As listas de alumnos vanse modificando, o mesmo que no noso caso a medida que
van chegando rapaces novos (os refuxiados ou inmigrantes que acollen chegan ao
longo de todo o ano e incorpóranse ás clases de xeito inmediato). Canadá é o país do
mundo que acolle maior número de refuxiados dos conflictos bélicos.

•

Por outra banda, os alumnos dispoñen dun catálogo de opcionalidade moi amplo
(no caso da Educación física, tiñan varias opcións, unha enlazaba directamente con
estudios universitarios da rama técnico-sanitaria (Kinesiology) e outras relacionadas
coa danza, nas diferentes estilos: ballet, danza-jazz, moderna, hip-hop...).
E, por exemplo, no nivel 11 as únicas materias obligatorias son Matemáticas e Lingua
Inglesa, no nivel 12, só teñen Lingua Inglesa; o resto de materias (créditos) son
opcionais.
***Ver documento adxunto 2 - Opcionalidade

•

Como profesora de Educación física, sorprendéronme moito dous feitos.
Un deles foi que os alumnos estaban segregados por sexos nas sesións desta materia.
As profesoras ensinaban ás nenas e os profesores aos nenos.
E o outro foi que había casos nos que xuntaban no mesmo grupo alumnos-as de
diferentes niveis. A razón aducida era de índole económica.
Isto non era así nas clases de Kinesioloxía.

•

As actividades deportivas competitivas externas ao propio colexio teñen lugar en
diferentes especialidades deportivas, por medio de eliminatorias. Son as clásicas:
voleibol, fútbol sala, hockey hielo, baloncesto (o entrenador deste equipo era o propio
director da "High School"). Poden participar chicos ou chicas (separadamente).
Equipacións co logo da escola.

•

Curioso, ao meu modo de ver, é que hai un día que os rapaces poden faltar ao colexio
de xeito xustificado para ir visitar aos seus pais ao centro de traballo para coñecer
cales son as súas tarefas e responsabilidades "in situ".

•

Tamén chamóume a atención que, á hora de pagar pequenas cantidades para o
transporte, no caso das saídas de todo tipo ("field trips"), recollían o diñeiro en
metálico ou en cheques bancarios (5, 10 dólares..), despois de recordarllo
reiteradamente.

•

As ausencias do profesorado non previstas cóbrense con profesores substitutos
("supplied teachers", aos cales poden chamar a calquera hora do día, da noite ou da
mañá). Nunca hai grupos sen profesor.
No caso das ausencias previstas hai unha páxina web para tal fin -non hai requisitos
respecto á especialidade na materia, habendo “estratexias” utilizadas polos profesores
a substituir para que se produza a substitución por un especialista-

Se a falta é debida a unha indisposición repentina ou accidente, cóbrese por un substituto
coñecido e de confianza, contratado polo Director do centro, de xeito inmediato, aínda que
non sexa especialista na materia.

Horarios, instalacións, aulas e outros
•

As clases comezan ás 9:00 da mañán coa escoita-canto do himno nacional
canadense (nunha actitude é de respecto absoluto, páranse e esperan a que finalice
para continuar co que estaban a facer) e finalizan ás 15:10 horas.

•

A xornada lectiva está distribuida en cuatro períodos de 75 minutos, con 5 minutos
de marxe para facer o cambio de clase.

•

Teñen un período de 55 minutos de descanso para comer. Hai profesores que vixían
o período da comida mentres comen eles mesmos, aínda que adoitan ter libre no
horario a hora anterior ou posterior, de xeito que podan comer antes o despois da
garda.

•

Esta escola ten 800 alumnos en total que van cambiando de espazo-aula,
dependendo da materia. O profesor espera na aula ou no corredor, ata que cheguen os
alumnos de cada periodo.
As aulas dispóñense agrupadas no espazo por materias afíns.

•

En Educación Física teñen asignados diferentes espacios deportivos ou non,
dependendo da dispoñibilidade dos mesmos e da actividade a realizar.
Cando facían sesións teóricas, en Kinesioloxía por exemplo, educación sexual ou
outras, incluidas no curriculum de Educación física, dispoñían sempre da misma
aula para cada unha destas materias. Sempre tiñan como mínimo un ordenador
para a profesora, ou ordenadores (para os alumnos en Kinesioloxía) ao seu dispor.

•

As portas dos despachos (tiñan un despacho por cada dúas profesoras-es) servían
como tablón de notas para informar de cal era o espacio para a clase nese momento, e
tiñan un bolsillo no que os alumnos podían deixar ou recoller autorizacións ou outros
documentos.

•

En E. Física as instalacións son moi variadas (ximnasios -superior e inferior-,
escenario do salón de actos, sala de baile, sala de spinning, sala de musculación...)
e o equipamento e os materiais eran moi variados: pesas, esterillas de yoga, steps e
balóns de diversos tipos...máis usuáis para a práctica de deportes e outras
actividades.

•

Todos os espacios: clases e ximnasios, salas de profesores... teñen servizo de
megafonía e úsase con frecuencia para achegar calquera tipo de aviso, xa sexa
individual ou colectivo, dirixido aos alumnos ou aos profesores.

•

En xeral, poden coincidir varios profesores ou profesor e coidador, na aula ao
mesmo tempo, mesmo varios coidadores: un para axudar aos alumnos con NN EE
EE (p.e. comportamentos disruptivos, ...), e outro cara aos alumnos con altas
necesidades educativas.
En Canadá integran na mesma clase e escola rapaces con grandes diferencias de todo
tipo (lingua, capacidades, intereses...), o que fai que determinadas aulas sexan moi
heteroxéneas a todos os niveis.

•

Hai taquillas nos corredores ao dispor de todos os alumnos do centro, decoradas por
eles mesmos acorde á súa personalidade.

•

Todos os centros teñen un gran salón de actos (e úsase moitísimo: conferencias,
clases, actuacións, commemoracións...), aulas de música, drama, teatro, talleres de
madeira, automoción...

•

Outros aspectos: unha aula adicada ao desestrés e relaxación con material variado:
bicicleta estática, balóns de fitball, colchonetas...nas que poden acostarse e durmir
(ata que descansen xa que hai alumnos que veñen ao colexio sen durmir) ou para
facer exercicio ata que se tranquilicen, se é o caso, e podan traballar normalmente.
Hai outra aula adicada á oración dos venres.

•

Tamén adoitan colocar as orlas de todas as promocións nos corredores, sendo
estas bos documentos históricos da evolución da "igualdade de xénero". Partindo
nas primeiras imaxes de aspectos ben diferenciados dos alumnos e das alumnas,
chégase á igualdade máis absoluta nas súas indumentarias nas imaxes das derradeiras
promocións.

Condicións para promocionar de curso
•

A porcentaxe da nota para considerar unha materia aprobada é o 50 %, sobre 100
puntos máximo.

•
•

Se acadan menos do 30 % teñen que repetir a materia (crédito).
No caso de que sexa o 40 % considérase suspensa e teñen que facer un "credit
recovery". Isto quere decir que teñen que cursar a materia outra vez, debendo asistir
a unha clase de recuperación para obter eses créditos ("Students' Success Course").

Tamén poden acceder a facer esa recuperación mediante cursos online (hai 3-4
profesores que fan cursos online con este obxectivo), complementados coa asistencia
á aula mencionada para que lles axude un profesor a resolver as súas dubidas, e
facendo o que lles pide este, considérase recuperada e iso vale por dous créditos.
Todas as escolas de Ontario dispoñen destes cursos de recuperación.
•

En Educación Física (aprobando a materia obteñen 1 crédito/ano) non lles permiten
este xeito de recuperación, xa que non consideran un método axeitado por tratarse
dunha materia práctica.
Ademáis, un alumno pode suspender, por exemplo, Educación Física no grado 9 e
podería matricularse no grado 10 sen ter aprobado o 9, o en 11 ou 12. Se aproban
o grado 12 sen ter aprobados os outros somentes terán un crédito aínda que non os
outros posibles.

•

A materia Kinesiology ("senior class"), elexible nos grados 11 ou 12 por alumnos de
todas as vías. Ademáis é un pre-requerimentos para a universidade, é obrigatorio que
cursen 6 "University level courses" (poden elixir entre Inglés, 3 tipos de matemáticas,
kinesioloxía e ciencias). Poden cursala exclusivamente nos grados 11 ou 12 (só se
pode cursar nun deles).

•

A escala sobre a que cualifican nos informes de progreso parcial aos alumnos é
Excellent 1, Good 2, Satisfactory 3 ou Needs Improvement 4, segundo podemos
obsevar na imaxe do d, informe parcial de progreso.
Nos informes semestrais a cualificación é un porcentaxe dende 0% ata 100%.
*** Documento nº 3 - Documento de Información Académica Semestral

Requerimentos para obter o Graduado en Ensinanza
Secundaria
•

Para obter ao título de Graduado en Secundria teñen que conseguir 18 créditos en
materias obrigatorias, dos cales 3 teñen que ser en grupos determinados de materias
(Inglés, Educación Física e Ciencias ...) e 12 créditos en materias optativas.

•

Ademáis deberán facer 40 horas de traballo comunitario, xa se fixo referencia a
isto con anterioridade.
*** Ver Documento adxunto nº 4 - Requisitos para acadar a graduación

•

Na escola secundaria, ademáis, para acadar o graduado, é preceptivo aprobar un
exame común de Matemáticas (Numerology) no grado 9 e outro, OSSLT (Ontario
Secondary School Literacy Test) de Alfabetización, común tamén para todos os
alumnos no grado 10 (eles recomendan facelo no grado 10 para poder repetilo si
suspenderan).
Todos os alumnos deben superar ese test, e, no caso dos alumnos de lingua materna
diferente ao inglés poden esperar a acadar un mellor dominio da lingua para facelo.
Si suspenderan dúas veces este exame non poderían graduarse e deben sacar unha
clase de Alfabetización (OSSLC, Ontario Secondary School Literacy Course),
podendo graduarse no caso de aprobalo e incorporarse ao mundo do traballo.

Organización e temporalización: Duración do curso e
períodos de vacacións
A data de comezo de curso é o 1º de setembro e finaliza o último día de xuño,
habendo exames extraordinarios en xullo.
Teñen periodos vacacionais en Navidad e Semana Santa.
•

O curso está organizado por semestres, o 1º finaliza en xaneiro e o segundo ao
finalizar xuño.

Programas académicos en Secundaria
Hai dúas posibles vías para cursar Secundaria:
- Académica (academic stream).
-Aplicada (Applied stream).
Na distribución dos alumnos por materias e niveis, chaman a atención os seguintes
aspectos.
Hai alumnos que, debido as súas peculiaridades idiomáticas, intégranse en grupos
específicos:
•

ELD "English Literacy Development", o que quere decir que son estudantes cunha
lingua nativa diferente do inglés (inmigrantes ou refuxiados sen escolarizar).
Hai diferentes niveis: A0, B0, C0, D0 e E0.

•

ESL "English as a Second Language". Este grupo está constituido por estudiantes
internacionais que chegan a Canadá para mellorar o seu nivel de inglés durante uns
meses ou fillos de inmigrantes que teñen cursado no seu país a materia de inglés na
escola, aínda que o coñecemento do idioma non lles permitiría seguir ás clases do
nivel dos coñecementos que teñen con normalidade.
Para eles o inglés sería a súa 2ª lingua, a lingua obxecto de mellora. Esta situación
implica que o estudiante, aínda que por coñecementos académicos puidera estar no
grado 11, as limitacións no eido da lingua inglesa, utilizada na escola, impediríanlle
seguir con normalidade as explicacións e a dinámica das clases nese nivel.
Hai diferentes niveis tamén: A0, B0, C0, D0 e E0.
Ofertan, ademáis, diferentes niveis educativos:
-Open level, abierto para todos.
-C level, dirixido á alumnos que desexan continuar os seus estudos nun College, ao
remate da secundaria.
-M (mixed), para alumnos que van a ir á universidade ou a un College.
-U level, para os alumnos que pensan continuar os seus estudos na universidade.

•

Acceso á universidade:
•

Necesitan cursar 6 materias de nivel universitario en el grado 12, unha delas é
Kinesiology.

•

As notas acadadas na High School permitiranlles ir á unha Universidade ou a outra,
xa que nalgunhas a nota media esixida é máis alta. O mesmo que no noso caso.
Teñen que acadan de media un 75 % (7,5) para entrar. Hai estudos ou Universidades
nas que é máis difícil o acceso, 89 % (8,9), por exemplo, en Enfermería en Kingston.

•

O coste dos estudios univesitarios é asumido nun 80 % de media polo governo e as
familias pagan o resto, dependendo da renda das mesmas.

•

Dispoñen de becas e a porcentaxe a pagar depende dos ingresos dos pais.

Informes en Secundaria
•

En Ontario, ao final de cada semestre, envíanse os informes educativos oficiais.

•

Ademáis na Woodroffe High School, realízanse informes na metade dos semestres
para envíar ás familias: "Secondary Progress Report Card”. É un informe bastante
similar ás avaliacións cualitativas do noso centro. O primeiro fíxose na 3ª semana de
outubro.
Nos informes, o rendemento dos alumnos é cualificado cunha letra que pode ser E
(Excellent), G (Good), S (Satisfactory) e N (Needs improvement), dependendo do
seu rendemento en comparación coa media da rexión (Excelente, bo, medio ou
baixo).

•

•

As cualificacións dependen da valoración dos aspectos seguintes:
70 % : valoración do traballo de clase, test, cuestionarios...
30 % ou menos : mediante exámenes.
*** Ver documento nº 5- Secondary Progress Report Card

Programas específicos de apoio (en secundaria), Ontario
En Ontario particularmente, debido á cantidade de inmigrantes ou nenos cuxa lingua materna
non é o inglés, o stándar da escola, ofrécense programas de apoio para o desenvolvemento
desta lingua, o que lles vai permitir progresar nos seus estudos. Son os seguintes:
•

ELD (English Learning Development) dirixidas a alumnos que non dominan o
idioma vehicular (inmigrantes de origen árabe, os máis) e precisan dunha
"adaptación", dado que amosan moitas dificultades nas materias que dependen do
idioma, mesmo hai algúns que non estiveron escolarizados con asiduidade nos seus
países de orixe por diversas razóns (guerras, crisis ou conflictos humanitarios de
diversa índole).

•

ESL (English as a Second Language), dirixido á alumnos con linguas maternas
distintas do inglés, que estiveron escolarizados e teñen os coñecementos propios do
nivel na súa primeira lingua, aínda que non sexan suficientes para superar a nova
situación sen axuda, por mor das dificultades orixinadas no dominio insuficiente da
lingua vehicular da escola. Poden ser alumnos que cursan os seus estudos no Canadá
durante un tempo, sendo estranxeiros (uns meses, un ano) ou fillos de emigrantes ben
cualificados que teñen estudiado a lingua inglesa no colexio nos seus países de

orixe.
•

•

Students' Success Center: Programa de estudos “dirixido” á axudar aos alumnos
que, suspendendo algunha materia, teñen interés en recuperala coa axuda dun titor
que lle vai axudándo e dirixindo o seu traballo para chegar a conseguir os obxectivos
da etapa.
French, reciben as clases en francés.

•

SHSM (Specialist High Skills Major, para los grados 11 e 12 só).

ASPECTOS METODOLÓXICOS (EDUCACIÓN FÍSICA):
1. Materia curricular (unha sesión de 75 minutos al día, cinco días de clase/semana,
durante un semestre).
***Avaliación da mesma, similar ás demais materias no que respecta á cronoloxía dos
informes e outros aspectos.
•

Trabállanse sobre aspectos prácticos variados da materia. En E.Física cambian de
actividade cada semana (10 horas e media de clase) e os alumnos son cualificados
dependendo do seu nivel de rendemento por medio da observación do traballo en
clase, e mediante proxectos. En Kinesioloxía a través de diferentes tests, proxectos e
exames.

•

Informes de evaluación (Reports) basados en rúbricas nas que se teñen en conta os
aprendizaxes, características e as habilidades adquiridas (avalían mensualmente, fan
informes para as familias á mitade de cada semestre e ao final dos mesmos).
*** Ver documento nº 6 – Rúbrica Educación Física (participación)

•

As cualificacións oficiais están expresadas en porcentaxes sobre 100: 95, 60…

En Kinesioloxía valóranse os seguintes aspectos:
•
•

Teórico (Exames, tests e Proxectos).
Práctico (tests).

As cualificacións en E. Física realízanse referidas a actitudes, traballo, comportamento...a
través de rúbricas de participación.
Valórase, por outra banda, os logros da práctica deportiva.
O mesmo acontece nas outras materias relacionadas, como por exemplo a Danza.
***Ver documento adxunto nº 7 – Rúbricas - Danza
•

O aspecto actitudinal e a asistencia ás clases teñen moita importancia tamén.

•

Un dos aspectos metodolóxicos máis salientables que eu puiden observar na High
School Wodroffe de Otawa foi a existencia de cambios constantes nas actividades
prácticas nas clases de Ed. Física (cada semana).

•

O feito de que os alumnos trasladan o material cando van ao salón de actos para a
clase de ioga, aerobic ou danza dende o almacén.

•

Tamén as saídas do centro para competir, participación ou asistencia á realización de
probas de rendemento deportivo nun laboratorio.

•

Teñen sempre a mesma aula para ás clases teóricas, neste eido asistín a varias de
Educación Sexual.

•

No desenvolvemento práctico das sesións de Educación Física fan un moi breve
quentamento previo á actividade, similar a nós.

•

Algunhas chicas facían a práctica deportiva vestidas co hijab, (velo de diferentes
estilos, cores, texturas, formas de colocalo... en función do seu país de orixe).

2. LUGARES E FORMATOS ONDE SE LEVOU A CABO A DIFUSIÓN
No centro escolar:
•

Presentación en PDF colgada na páxina web do centro:
ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es
Penso que deste xeito a información chega ao maior número de usuarios posible,
dado que poden acceder a ela en calquera momento todas as persoas que o desexen,
sexan do centro ou non, profesores deste centro ou profesores doutros centros,
alumnos, familias etc. É un xeito de amosar a información aberto a toda a sociedade.

•

Charlas interactivas co alumnado de 3º, 4º da ESO e 1º de Bacharelato -tamén
cos grupos de adultos- baseadas na experiencia e utilizando as diferentes moedas de
curso legal que truoxen para este fin, e o Power Point deseñado ao efecto.

•

A experiencia desenvolveuse na maioría dos grupos durante os días 11, 12, 15, 17,
18, 19, 22 e 23 de xaneiro do 2018. Aproveitóuse para falar dos sistemas educativos,
similitudes e diferenzas, linguas, costumes, moedas de curso legal... Moitos alumnos
participaron activamente amosando interese e facendo preguntas ao respecto.

•

Charlas colectivas con profesores que imparten clase nos grupos bilingües arredor
da experiencia global e sobre aspectos particulares nos que estaban interesados,
xurdindo moitas cuestións sobre o sistema educativo, metodoloxía, organización...
Hai moito interese e receptividade neste colectivo, a maioría dos mesmos expoñen os
seus puntos de vista, aportando as súas propias experiencias noutros casos
semellantes nos que teñen participado e compáranse unhas e outras.

•

Charlas informativas individuais e colectivas con outros profesores do centro que
amosaron interese e receptividade no tema.
Información aos profesores na reunión da Comisión de Coordinación Pedagóxica,
ao obxecto de que informen aos compañeiros nas próximas reunións dos
departamentos para difundir esta experiencia a todo o profesorado do centro.
Informarase sobre os aspectos máis xenuinos e salientables da mesma e comentaranse
posibles tranferencias cara o noso centro.

•

•

O mesmo respecto ao Claustro de Profesores e ao Consello Escolar.

•

Fálase tamén desta opción de formación no propio departamento e cos alumnos do
Practicum do INEF e cos alumnos do Practicum do máster en Educación que están a
facer as prácticas no noso centro.

3. PROCEDEMENTOS DA DIFUSIÓN
•

Organizáronse charlas informativas e interactivas individuais e colectivas.

•

A duración foi de 50 minutos en cada caso (excepto no caso dos profesores).

•

O espazo de celebración foron as aulas de cada grupo, no caso dos alumnos e a
biblioteca na que podemos utilizar ordenador, canon... apoios visuais, ademais do
material propio.

•

Asimesmo colgóuse na páxina web do centro un PDF coa presentación en Power
point aludida con anterioridade, tendo a disposición información máis explícita e
detallada ao dispor dos que a desexen.
E este documento tamén quedará oa dispor do que desexe consultalo.

•

4. PROGRAMACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DA DIFUSIÓN
•

Charlas interactivas co número de grupos máis amplo posible do alumnado de 3º, 4º
da ESO e 1º de Bacharelato, baseadas na experiencia e, mediante o uso das novas
tecnoloxías, durante os días referidos de xaneiro do 2018, non descartándose ampliar
este período, se fose preciso.

•

Charlas colectivas e discusións cos profesores que imparten docencia nos grupos
bilingües arredor desta experiencia, na aula disposta ao efecto.

•

Charlas individuais/colectivas con outros profesores do centro interesados no tema
durante algúns recreos na sala de profesores e espazos anexos.
O mesmo respecto á auxiliar de conversa do noso centro.

5. REPERCUSIÓN DA DIFUSIÓN
A actividade de difusión feita no centro, pola miña parte, foi dirixida a uns 125 alumnos
aproximadamente, de xeito directo, e, por suposto a todo o profesorado.
No que respecta ao profesorado, polo momento, uns 40 profesores, aproximadamente. Eu
penso, nembargantes, que é a nosa responsabilidade, tendo sido afortunados por participar
nunha experiencia tan interesante e enriquecedora, aportar un chisco desa experiencia á vida
do centro escolar e á laboura dos nosos compañeiros.
Isto quere dicir, no meu caso, que a difusión da experiencia de Integración nun centro
escolar en Canadá non vai finalizar co prazo que remata o día 31 de xaneiro, é un
compromiso a moito máis longo prazo.

VER FOLLAS DE DOCUMENTOS ADXUNTOS A CONTINUACIÓN

Documento nº 1- Formulario de solicitud de entrevista cos profesores

Documento nº 2 Opcionalidade

Documento adxunto nº 3 Formulario Información académica semestral

Documento adxunto nº 4- Requerimentos para acadar a graduación

Documento adxunto nº 5-Secondary Progress Report Card

Documento adxunto nº 6 – Rúbrica de participación– Educación Física

Documento adxunto nº 7 – Exemplo Rúbricas – Danza

PROPOSTA DIDÁCTICA (en documento aparte)

