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O desprazamento ao lycée Henri Martin, coa acollida en réxime de aloxamento gratuito por 
parte do propio lycée, organizouse de xeito particular, a partir dunha autorización concedida pola 
Consellería de Educación para a estadía en réxime de jobshadowing. 

Canto ao desprazamento, este incluíu unha viaxe en coche particular a Oporto, aeroporto 
desde o que me despracei ata Beauvais, para coller tren de ida a Saint-Quentin; a viaxe de retorno 
incluíu os mesmos desprazamentos, en sentido inverso, ata a miña residencia en Oleiros -concello 
no que se ubica o meu centro de traballo, o IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas. 

Recibido de xeito moi cordial polo vice-proviseur do lycée, Mr. Philippe Dupont -quen tivo 
a ben organizar a miña axenda de traballo durante a estadía-, instaleime nun apartamento do lycée 
co obxecto de asistir a unha observación activa (jobshadowing) das prácticas pedagóxicas realizadas
polo profesorado de histoire-géo do devandito lycée durante un total de 8 xeiras (do 19 ao 28 de 
setembro de 2017). 

Detallamos a continuación a secuencia de actividades realizadas:

1) O principal hôte que tiven, Mr. Monteyne, acolleume nas súas aulas de Bac e Terminale, 
para seguir cursos cotiáns nos que os temas de “globalización” e “acontecementos significativos da 
Quinta República Francesa” foron obxecto de tratamento con diversos grupos, cunha incidencia 
particular na interacción de aula entre profesorado e alumnado, moi enriquecedora para a práctica 
pedagóxica e o fomento da atención do alumnado. Tamén se levaron a cabo xogos de simulación e 
investigacións activas na aula de informática do CDI do lycée, en especial relacionadas coa materia 
de EMC (éducation morale et civique).

2) Un especial interese tiveron as clases de histoire-géo na sección ABIBAC 
(correspondente ao Bachibac en versión franco-alemana), ás que tiven ocasión de asistir con Mr. 
Bauduin; moi produtivas foron as grilles d’évaluation profesorado-alumnado (en esencia, 
adaptacións de rúbricas de avaliación democratizadora) que utilizou este profesor na súa aula de 8 
alumnos, con obxecto das exposicións orais efectuadas sobre diversas presentacións xeográficas de 
paisaxes alemáns.

3) No ámbito do collège, a miña hôte foi Mme. Proy, quen utilizou démarches e fichas de 
corrección ben adaptadas ao alumnado, facendo especial fincapé na avaliación de competencias 
individuais e mellora das mesmas en cada suposto individual.

4) O lycée Henri Martin conta tamén con classes préparatoires ao final do Bacharelato, ás 
que asistín da man de Mme. Chamouard (Historia) e Mr. Gacquert (Xeografía). Neste ámbito, no 
que as clases se desenvolven dun xeito máis maxistral, as principais ensinanzas como observador 
inclúen a metodoloxía da composition e a abundante referencia a recursos pedagóxicos na rede, a 
sitographie que acompaña ás referencias de traballos do alumnado.

5) Un moi especial interese tivo a visita ao familisterio de Guise, o 22 de setembro, da man 
do seu encargado de servizos pedagóxicos, o propio profesor Monteyne, que tivo a ben ensinarme o 
traballo correspondente á creación e adaptación de exposicións e talleres didácticos no propio 
museo do familisterio, á par que foi enormemente enriquecedora a visita ao propio recinto durante 
esa xornada.

En conxunto, tratouse dunha estadía que permitíu unha observación de variadas prácticas 
docentes e culturais, nas que cabe salientar o alto nivel pedagóxico e a acollida do centro 
organizador francés da rexión tradicional de Picardie.


