
PLAN DE DIFUSIÓN
PIALE  EN  CANADA



ASPECTOS LINGÜÍSTICOS E SOCIO-CULTURAIS

CANADA

-Capital: Ottawa.

-10 provincias e 3 territorios.

-Cantas Españas caben  en Canada?

-2 linguas: inglés e francés.







SISTEMA EDUCATIVO CANADIENSE

-English Public Education

-English Catholic Education

-French Public Education



SISTEMA EDUCATIVO CANADIENSE

-Non  hai concurso-oposición

-Acceden mediante entrevistas



A MIÑA ESCOLA

W.E. GOWLING PUBLIC SCHOOL



A MIÑA ESCOLA

W.E. GOWLING PUBLIC SCHOOL

-Familias desfavorecidas

-Inmigrantes

-Refuxiados



A MIÑA ESCOLA

W.E. GOWLING PUBLIC SCHOOL

-Traballan por bloques

-Teñen 2 recreos

-Teñen 2 periodos nutricionais (lunch)

-O timbre é moi suaviño

-Portas das aulas sempre abertas

-Varios mestres nunha aula

-Entradas e saídas acompañados polos mestres/as





RECREOS

-4 gardas por semana

-Banda fosforita identificativa 

-Kit de emerxencia

-Walkie-talkie



CURIOSIDADES
-Botas e zapatos polos pasillos

-Apoios nos pasillos

-Comidas copiosas as 10:30

-Teléfonos en todas as aulas

-Altavoces

-Himno nacional

-Etiquetas co nome

-Orla con todos os membros do claustro

-Apagan as luces cando fan ruído

-Os mestres para pedir silencio levantan a man

-Rexistro de cando van ao baño











PAPERWORK

-Programación diaria/semanal/anual

-Carta semanal aos pais

-Programación para substituto

-Non substituen compañeiros/as

-Chaman a xente que coñecen (retirada)

-Reúnense de cando en vez (1 mes)

-Non se reúnen para avaliacións

-Mandan informes á directora  (corrixe e manda de volta)







COORDINACIÓN

-Non hai dinamizacións

-Todo por “mail”

-Se a directora da o visto bo, participa quen queira

-Os directores non dan clase

-Horto: so plantan os pais (abril/maio)

-NOTA: En Quebec si que hai reunións de avaliacións e      

tamén especialistas.



A MIÑA CLASE

-14 nenos/as con necesidades educativas

-autismo, discapacidad intelectual, aprendizaxe, linguaxe

-Os que se portaban mal doutras aulas

-Diferentes idades e niveis

-Diversos ritmos e intereses

-2 mestras

-Variedade de materiais

-Moita paciencia e boas palabras





DINÁMICA NA MIÑA CLASE
-Axenda (encerado)

-Pregunta do día (outra libreta)

-Asamblea

-Ficha

-Mini portátil

-Reparto do leite (cada día)

-Cociña (venres)

-Recollida do papel reciclado (venres)

-Roupa da lavandería

-Bono bus







OUTRAS CLASES

-Tradicionais

-Traballo no chan

-Variedade de atitudes

-Non existen os especialistas

-Mestra de francés

-Non hai mestre/a de relixión

-Instrumentos musicais en cada aula





INMERSIÓN

-Francés desde 1º curso

-Opcional

-Todo en francés menos mates e inglés



EDUCACIÓN FÍSICA

-Titor/a

-2 ximnasios

-Patio

-Infantil: 2h. e 20 min. (día)

-1º/2º: 3 sesións de 40 min.

-3º: 4 sesións de 40 min.

-4º/5º/6º: 5 sesións de 40 min.



FOTO XIMNASIO



MUSIC/DANCE/ART

-Mestura

-Titor/a

-1º/2º: 1 sesión de 40 min

-4º/5º/6º: 80 min. á semana

-Variedade de instrumentos na aula

-Coro nos recreos



INFANTIL

-3 mestras por clase

-Autismo: non se separan ata 1º curso

-E.F.: 2 horas fóra e 20 min. no ximnasio

-8:00-9:00 todos os días fóra (choiva)

-Francés: 3 sesións 20 min. (ximnasio)

-Recunchos

-Yoga

-Espazos moi amplos

-Recunchos



YOGA
-Pedro the Penguin

-Cosmic Yoga for kids

-Jaime´s Brain Breaks!

-Go Noodle







RECUNCHOS

 Escritura

 Matemáticas

 Biblio

 Construccións

 Puzzles

 Xogo simbólico

 Arte

 Auga e area

 Botánica













MATEMÁTICAS

-1º/2º: 5 sesións de 60 min.

-3º/4º/5º/6º: 5 sesións de 40 min.

-Variedade de materiais

-Moita práctica oral



FOTO SERIES



LINGUAS

-Xa se dan canda Naturais e Sociais

-4º/5º: 240 min. semanais

-Plan lector

-Dictado de palabras

-Uso frecuente da biblioteca do centro

-Libros: enciclopedias na aula

-Poesía, carta, descripción,…



DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN

-Nenos/as agrupados nunha aula

-2 mestras

-Mestre na súa aula

-Mestre que rota polas aulas

-Mestre de poio que visita centros 



BIBLIOTECA

-1 persoa encargada

-Actividades:

-visitas

-concursos

-exposicións

-Espazos amplos















PREP

-Sesión libre para preparar clases

-200 min. á semana

-Non hai substitucións

-Non hai reunións



LEMAS
































