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Formación para profesorado e acreditación en linguas estranxeiras

No deseño das accións formativas do profesorado que participe no Plan 
Galego de Potenciación de Linguas Estranxeiras establécense itinerarios 
formativos financiados pola Administración educativa, noutros países e 
en España, para o profesorado que acredite un nivel de competencia 
suficiente para manter unha comunicación fluída no idioma corres-
pondente.

Orde do 18 de febreiro de 2011 (DOG do 26 de abril)

Que é o programa PIALE?

Consiste na realización de itinerarios formativos para a mellora da 
competencia lingüística e comunicativa en lingua estranxeira do 
profesorado especialista e non especialista.

A quen vai dirixido?

A todo o profesorado funcionario de carreira dos corpos docentes.

En que países se leva a cabo?

En Alemaña, Canadá, España, Francia, Portugal e Reino Unido.

Cal é a duración dos itinerarios formativos no estranxeiro?

A duración da estadía variará desde dúas ata catro semanas, dependen-
do da modalidade outorgada.

Cales son as modalidades en que se pode participar?

 Inglés en infantil e primaria.
 Inglés para profesorado CLIL de ensino primario ou secundario, e de FP.
 Inglés integración para profesorado de inglés e profesorado CLIL de secunda-

ria.
 Inglés integración para profesorado CLIL de primaria.
 Inglés oral para profesorado especialista. 
 Francés para profesorado especialista. 
 Inglés para profesorado non especialista. 
 Francés para profesorado non especialista. 

 Lingua portuguesa. 
 Lingua alemá. 

Cal é o obxecto da acreditación do profesorado en linguas estranxeiras?

Establecer o procedemento para que o profesorado especialista de 
áreas, materias ou módulos non lingüísticos acredite o seu nivel de 
coñecemento en idiomas, para impartir nunha lingua estranxeira áreas, 
materias ou módulos non lingüísticos.

Quen pode acreditarse?

Todo o persoal funcionario e o persoal laboral que imparta as ensinan-
zas de educación primaria, educación secundaria obrigatoria, bachare-
lato e formación profesional especifica nos centos sostidos con fondos 
públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Existen cursos de actualización lingüística?

Si. A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa programará cursos de actualización lingüística e comunicati-
va (CALC) que dean continuidade aos coñecementos adquiridos.

Cales son os niveis dos cursos CALC?

Os cursos CALC estarán secuenciados nun itinerario formativo segundo 
os niveis A2, B1, e B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as 
Linguas, do Consello de Europa.

Onde se realizan os cursos CALC?

Os cursos de formación realízanse nas escolas oficias de idiomas.

Mais información

 www.edu.xunta.es/web/linguasestranxeiras
 Escolas o�ciais de idiomas.
 Centros educativos.


