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1. - INTRODUCCIÓN:

              O Proxecto Lector é un documento marco, onde se establecen as liñas xerais propostas na 

LOE, artigos 19.3 ( primaria), e o Decreto 130/ 2007 de 28 de xuño que establece o currículo  de 

educación  primaria  da  comunidade  Autónoma  de  Galicia,  artigo  6,  para  a  mellora  da 

competencia lectora e o desenvolvemento dos hábitos lectores no alumnado.

     Este Proxecto céntrase na lectura como unha das competencias básicas que contribúen ao 

desenvolvemento persoal e social da persoa.

   Hai  que ter  en conta  a  estreita  relación  que existe  entre  ler  e outros procesos intelectuais 

complexos que posibilitan o desenvolvemento das competencias necesarias para adquisición  das 

aprendizaxes.

   Ó mesmo tempo, o Proxecto ubícase nun marco conceptual determinado que entende a lectura 

como un acto de comunicación e  estructúrase arredor  dunha serie de obxectivos xerais e eixos de 

actuación ( currículos,  enfoques didácticos e organización escolar,  reforzos e apoio educativo, 

biblioteca, contexto familiar e cultural, tecnoloxías da información e comunicación e formación 

permanente  do  profesorado)  que,  interrelacionados  entre  si,  constitúen  un  panorama xeral  de 

actuación para mellorar a competencia lectora e o desenvolvemento do hábito lector do alumnado.

   O Proxecto Lector estará incorporado na PXA, e integrado no Proxecto Educativo, Proxecto 

Curricular e nas Programacións de aula como no propio proceso de ensinanza- aprendizaxe.
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   Igualmente, as actuacións, que en relación coa mellora da lectura se leva a cabo, teñen que ter 

en conta a atención á diversidade.

2. - CARACTERÍSTICAS  DO CENTRO E ENTORNO SOCIAL:

    

   O C.E.I.P. “Pedro Antonio Cerviño” de Campo Lameiro está situado no lugar de  A Lagoa, 

núcleo  principal  da  actividade  cultural  do  Concello  ó  atoparse  nel,  ademáis  do  colexio,  a 

Biblioteca Pública e o Centro Cultural “Sobrino Buhigas”.

      O centro está  adscrito ao I.E.S. Xunqueira I, onde acuden a maioría dos rapaces a cursar 

estudos secundarios. 

   O edificio está ubicado no lugar coñecido como “A Lagoa”, sendo este o núcleo principal da 

actividade  cultural  do Concello  ó  atoparse  nel,  ademáis  do colexio,  a  Biblioteca  Pública  e  o 

Centro Cultural “Sobrino Buhigas”.

   No primeiro andar: atópanse as 2 aulas de Educación Infantil (dotadas con cadanseu aseo) e 

dúas aulas de educación primaria. Asímesmo disponse dun aula de “usos múltiples”, donde se 

atopa o material multimedia (DVD, televisión, vídeo…)  a disposición dos mestres. É nesta sala 

onde tamén se levan a cabo as diferentes celebracións e conmemoracións e actividades deportivas 

de interior (ping pong, xadrez…)

   Tamén  no  primeiro  andar  se  sitúan  as  instalacións  administrativas:  dirección,  secretaría, 

xefatura de estudios, sala de mestres e almacén; así como os aseos de alumnado e de profesorado 

e botiquín.

   No segundo andar,  planta alta,  están as restantes aulas de primaria (5 clases), as aulas de inglés 

(dotada con TV e DVD), música, biblioteca  e aula de informática (cunha dotación dunha decena 

de ordenadores, pizarra dixital interactiva e outros periféricos).

   O patio  conta  con dous espacios  destinados  a  patios  de xogo. Os alumnos/as  de primaria 

disfrutan  dun  patio  que  circunda  ó  centro,  con  varios  espacios  intercomunicados:  unha  zona 

arbolada  e  con  céspede,  unha  pista  asfaltada  con  canastras  de  baloncesto  e  unha  zona  de 

multideporte aberta ó publico fóra do horario escolar.

   Un patio cuberto de insuficiente tamaño que se emprega cando chove.

   O espacio destinado ós alumnos/as de Educación Infantil é tamén compartido fóra do horario 

lectivo, e conta con varios elementos lúdicos e xogos de motricidade con chan de area.

   O pavillón está constituído por instalacións municipais que o centro emprega para as clases de 

E.F. outros eventos que se celebran en caso de inclemencias atmosféricas (entroido,  magosto, 

festivais…). 
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   Este  edificio  ten  máis  de  30  anos,  polo  que  é  bastante  antigo  o  que  implica  as  típicas 

necesidades de reparacións sobre todo en calefacción,  instalación eléctrica,  entubado de auga, 

portas, mobiliario,  etc.

Destacamos que  non ten accesos axeitados ó segundo andar para aqueles alumnos/as que 

presenten algun problema motórico. 

   O concello de Campo Lameiro, situado na zona centro da provincia de Pontevedra, á  marxe 

dereita do río Lérez, ten unha extensión de sesenta e catro kilómetros cadrados. Limita ó norte cos 

concellos de Cuntis e A Estrada; ó leste co de Cerdedo, ó sur co río Lérez  que lle serve de 

fronterira con Cotobade e ó oeste cos concellos de Pontevedra, Barro e Moraña.

     Está dividido en seis parroquias: San Miguel de Campo Lameiro, San Cristobo de Couso, 

Santa Mariña de Fragas, Santa María de Moimenta, San Isidro de Montes e Santiago de Morillas.

    Hai que suliñar que asisten ó colexio  alumnos/as que pertencen ós lugares de Fentáns (concello 

de Cotobade) e de Cerdeiras (concello de Moraña), pola proximidade ó mesmo.

  O Concello   conta  con  uns  dous  mil  trescentos  habitantes,  espallados  nas  seis  parrroquias 

mencionadas  anteriormente,  hábitat  disperso,  propia  do interior  de Galicia  sendo as  de maior 

concentración: Santa Mariña de Fragas e San Miguel do Campo. Nesta última está ubicado o 

CEIP Pedro Antonio Cerviño.

     En canto a recursos económicos, gran parte da poboación activa desprázase á capital provincial 

a traballar; tamén hai unha especial adicación á agricultura con explotacións minifundistas e de 

tipo familiar. A actividade industrial é escasa, con predominio da producción de leite para a súa 

comercialización e industrialización de productos derivados e a riqueza forestal  como materia 

prima  para  a  madeireira  (ámbalas  dúas  non  están  ubicadas  no  Concello  nas  súas  fases  de 

fabricación).  As  únicas  industrias  existentes  no  concello  son  a  de  froitos  secos  (O  Nogal), 

instalada na parroquia de Fragas, unha adicada á extracción e traballo da pedra (Couso) e algún 

aserradeiro de madeira.

     É  de destacar  a  riqueza  artística  do Concello,  con especial  mención  para  as  insculturas 

rupestres,  que fan de Campo Lameiro  un centro de atención  de aficionados e estudiosos dos 

petroglifos; e que se agarda reciba un novo e importante pulo coa inminente creación dun Parque 

Etnográfico Provincial. 

    O Centro conta con dúas unidades de educación infantil, seis de educación primaria e unha 

unidade de educación especial. A matrícula ascende a 96 alumnos, distribuídos do seguinte xeito:

- Educación Infantil:  26 alumnos/as.

- 1º ciclo de educación primaria: 23 alumnos/as.
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- 2º ciclo de educación primaria: 25         “

- 3º ciclo de educación primaria: 22          “

     Os nenos/as non presentan excesivos problemas de disciplina nin agresividade. 

    Tal como se recolle no Proxecto Lingüísico, a lingua vehicular maioritaria entre o alumnado é o 

galego.  Asímesmo  o  galego  é  tamén  a  lingua  maioritaria  entre  o  resto  dos  membros  da 

comunidade escolar.

     Debido ó espallamento da poboación e á circunstancia de se-lo único colexio da zona, a 

utilización do transporte escolar é necesaria para unha grande parte dos alumnos/as.

     O centro non conta con comedor escolar e ten xornada única en sesíón de mañá, cun horario de 

nove a catorce horas.

   Organización  pedagóxica:

 2 mestres/as de Educación Infantil

 5 mestres/as de Educación Primaria

 1 mestra de Fililoxía Francesa (actualmente ocupando unha titoría de primaria)

 1 mestra de Educación Musical (apoia tamén ós mestres de Ed. Infantil)

 1 mestra de Edución Física (con titoría no terceiro ciclo)

 1 mestra de Filoxía Inglesa

 1  mestre de Pedagoxía Terapeútica

 1 mestra Orientadora (adscrita ó C.E.I.P. “Santo André de Xeve”)

 1 mestra  de Relixión Católica con docencia  en Educación Infantil  e primaria  e 

comparte centro co CPI “Don Aurelio” de Cuntis.

 1 mestre de apoio (alcalde do Concello) en situación de “servicios especiais” que 

imparte cinco horas de docencia directa.

O Centro conta cunha soa persoa (con contrato temporal) encargada da limpeza do mesmo.

Non dispón de conserxe ou outro tipo de persoal subalterno, o que supón unha serie de 

tarefas adicionais a desempeñar polo equipo directivo e persoal docente.

3. - ANÁLISE  DA PRÁCTICA LECTORA E  ESCRITORA NO CENTRO:

            3.1.Análise das prácticas lectoras e escritoras do alumnado:

           A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de Educación,  propón a lectura como unha das 
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liñas básicas da nova reforma educativa. No seu preámbulo fai referencia a que a formación debe 

concibirse   como un proceso permanente, que se desenrola durante toda a vida.

     Neste sentido, trata de fomentar a aprendizaxe ao longo de toda ela e implica, ante todo, 

proporcionar   aos  xoves  unha  educación  completa,  que  abrangue,  entre  outros  conceptos, 

coñecementos e competencias básicas que resulten necesarias na sociedade actual.

   Asímesmo, no artigo 14.5 desta Lei, establece que no “segundo ciclo de educación infantil 

fomentarase unha aproximación á lectura,  e o artigo 17, determina que un dos obxectivos da 

educación primaria é desenvolver hábitos de lectura, e no 16.2,  que a finalidade da educación 

primaria é proporcionar a tódolos nenos/as unha educación que lles permita adquirir habilidades 

culturais básicas, entre outras, á lectura. Para elo no artigo 19, establece que, sen prexuízo do seu 

tratamento específico nalgunhas áreas desta etapa , a comprensión lectora traballarase en todas as 

áreas e que, co fin de fomentar o hábito lector , adicarase un tempo diario á mesma.

   O Decreto 130/2007 de 28 de xuño, polo que se establece o Currículo da educación primaria da 

Comunidade Autónoma de Galicia no anexo IV, contempla o Proxecto Lector do centro.

     O Proxecto Lector ten que ser o referente para a elaboración de Programas anuais de lectura.

As mencionadas leis,  sitúanos na necesidade de abordar cambios fundamentais  no proceso de 

ensinanza- aprendizaxe da competencia lectora.

   O nivel de competencia lectora, en termos xerais, é boa;  non obstante hai alumnos/as que 

necesitan  melloralo. Inda que xa se estaban levando a cabo diversas actividades encamiñadas a 

este fin, como veremos  (punto 3.2. análise das características da biblioteca escolar) é necesario 

establecer novas planificacións e coordinacións.

• Procúrase  unha  meirande  coordinación  nos  ciclos   para  que  o  enfoque  e  a  forma  de 

traballo sexa similar e resulte máis eficaz.

• Hai que planificar e traballar sobre unha maior diversidade de tipos de textos, xéneros 

discursivos e /ou situacións comunicativas nos que sexa necesario utilizar o texto escrito; 

ben como lectores , ben como escritores; os bos lectores deben ser competentes  para todo 

tipo de lecturas.

     O Proxecto lector ten que estar institucionalizado no PEC, PCC, e na PXA., é  que non sexa 

algo fragmentado ou levalo a cabo como unha experiencia afastada.

     3.2. Análise das características actuais da biblioteca escolar:

     A aula destinada a biblioteca está situada na planta alta, o que dificulta en certa medida o 

acceso ós rapaces de Ed. Infantil.  Dende o pasado curso,   ocupa un espazo exclusivo,  cunha 

superficie aproximada duns  60 metros cadrados. 
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O espazo está distribuído nas seguintes zonas :

• Zona de traballo: atención os usuarios, préstamos, información, rexistro, traballo técnico e 

equipos informáticos.

• Zona especial de prensa diaria e revistas.

• Lectura recreativa: expositores, taboleiros e paneis que invitan á lectura.

• Recuncho dos máis pequenos: os alumnos/as de E.I., e os do 1º ciclo de primaria teñen a 

súa propia zona, os andeis están ao seu alcance, e deseñados para que poidan visualizar as 

portadas e as ilustracións.

• Zona de estudio.

• Zona do taller de contos e Proxectos Documentais elaborados polos propios alumnos/as. 

     3.3. Organización e funcionamento: 

     Organización: os fondos están centralizados na biblioteca, a excepción dos vídeos que están na 

aula de informática e outras. Tamén hai unha serie de libros distribuídos nas diferentes aulas de 

titorías que funcionan como “bibliotecas de aula”.  O rexistro tamén está na biblioteca.

    Os  fondos están  catalogados  e  rexistrados  co  “  Proxecto  Meiga”,  témolos  organizados  e 

distribuídos segundo a CDU.     

     Os criterios que seguimos para a clasificación e organización da narrativa son:  CDU, tema e 

idade,  o  distintivo  do  tema  son  os  díxitos  e  o  da  idade  a  core,  seguimos  as  instrucións  da 

“Fundación Ruipérez”.

     Para os fondos de Educación Documental: CDU, temática, e idade, o distintivo da temática son 

os díxitos da CDU.

     3.4. Sinalización: 

     Todos  os  andeis  están  sinalizados  con  rótulos,  seguindo  os  criterios  mencionados 

anteriormente.

     A biblioteca no exterior, está sinalizada con rótulos indicativos e coa mascota e lemas que 

queremos resaltar segundo o momento, para chamar a atención dos alumnos/as.

     3.5. Criterios e formas de realizar o préstamo: 

     Política de préstamos: 15 días para o alumnado, poden renovar préstamo, se o precisan.

     Profesores: 30 días para os fondos do grupo-clase.
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     Para os alumnos/as: hai libros prestables e non prestables: Os non prestables son obras de 

referencia, enciclopedias, documentos audiovisuais  e multimedia. Os prestables, os demais.

     O servizo de préstamos para os alumnos /as, realizase de luns a venres na hora do recreo e 

dentro da hora semanal  que cada  titor/ a, ten asinado no seu horario de biblioteca.

     3.6. Coordinación e responsables:

     O funcionamento e a organización da biblioteca está a cargo dun equipo interdisciplinar 

formado por: María de las Mercedes Pazos García,  coordinadora, Aurelio Tirso Justo Cerviño, 

     O equipo de biblioteca coordinado pola responsable:

     - Manterá a política de préstamos.

     -  Organizarán  as  tarefas  relativas  ao  tratamento  do  fondo  documental:  organización, 

clasificación, catalogación, etiquetado...

     - Organizará os recursos de modo que sexan facilmente accesibles e utililizables.

     - Difundirá o seu fondo documental.

     - Impulsará actividades que fomenten a animación a lectura.

     - Deseñará actividades de formación de usuarios.

     - Establecerá relacións de colaboración e cooperación con outros centros documentais e tamén 

co entorno abrindo as portas ao exterior.

     3.7. Horario: 

     Mañá: 9: 00 - 14: 00 h.

     Tarde:16: 00 - 18:00 h.

4. - O PROXECTO LECTOR

4.1. Obxectivos xerais:         

• Favorecer  que  o  desenvolvemento  da  competencia  lectora  se  converta  nun  elemento 

prioritario do centro, das familias, e da comunidade educativa.

• Potenciar o desenrolo do hábito lector e mellorar a competencia lectora dende todas as 

áreas , tendo en conta as especificade de cada unha.

• Ofrecer aquelas competencias , habilidades  e estratexias que lles permita converterse en 

lectores competentes e capaces de comprender e usar diversos tipos de texto.
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• Converter  a  biblioteca  escolar  nun  espazo  dinámico  para  o  desenvolvemento  da 

competencia lectora e o fomento do hábito lector  de toda a comunidade educativa.   

• Potenciar  a  actualización  e  formación  do  profesorado  para  que  contribuía  de  maneira 

relevante,  ó  mellor  desenvolvemento  da  competencia  lectora  e  ó  hábito  lector  do 

alumnado.

5. -  PLAN LECTOR

     Fundamentación:

    A  lectura  e  a  escritura  enténdese  como  unha  das  destrezas  básicas  que  impregnan  o 

desenvolvemento curricular de todas as áreas. Constitúen competencias básicas e complexas que 

resultan esenciais, dado o carácter instrumental,  para facer posible a aprendizaxe ao longo de toda 

a vida,  no marco dunha sociedade  da información e  do coñecemento.  O desenvolvemento  da 

competencia lecto-escritora, vai a contribuír á integración e adaptación  das persoas á sociedade, á 

vez que potencia o desenvolvemento das competencias básicas e a construción dos coñecementos 

das distintas áreas.

     O obxectivo dun plan lector é posibilitar unha planificación sistemática da lectura e escritura. 

Entendemos que o este plan ten que incluír  principios xerais e estratexias didácticas que teñan en 

conta os seguintes eixes de actuación: o currículo, enfoques didácticos e organización escolar, 

reforzo  e  apoio  educativo,  as  bibliotecas,  o  contexto  familiar  e  cultural,  as  tecnoloxías  da 

información e a comunicación, e a formación do profesorado.

     A ensinanza e aprendizaxe da lectura deberán forma parte explícita do Proxecto Educativo, do 

Proxecto  Curricular,  das  programacións  didácticas  e  das  programacións  de  aula  das  distintas 

áreas,  así como da práctica cotiá no proceso de ensinanza-aprendizaxe.

     É necesario,  que  quede  ben  definido no  Proxecto  Educativo  e  no  Proxecto  Curricular a

importancia real que se lle outorga á lectura, as competencias que, en relación con ela, quere que 

desenvolva o alumnado, as estratexias , así como os medios e recursos que se van a utilizar para 

mellorar a competencia lectora do alumnado.

     En cada unha das áreas e materias deberase contemplar, de maneira explícita, que estratexias 

se van a utilizar para contribuír o desenvolvemento da competencia lectora e hábito lector;  así- 

mesmo deberase definir que obxectivos, competencias básicas, contidos, metodoloxía, e criterios 

de avaliación, relacionados coa lectura, se van  desenvolver ou potenciar.

      

5.1. Obxectivos do Plan lector:
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• Incluír  nos  documentos  institucionais  as  actuacións  previstas  para  mellorar  no 

alumnado a adquisición dunha adecuada competencia lectora e para fomentar o hábito 

lector.

• Desenvolver a linguaxe.

• Incrementar o vocabulario.

• Desenvolver a capacidade de ler cunha velocidade e comprensión adecuadas.

• Promover o interese, o gusto e a necesidade da lectura.

• Espertar o interese polos libros.

• Incentivar a capacidade de expresarase por escrito como resultado do desenrolo da 

habilidade de ler forma rápida e comprensiva.

• Estimular o entusiasmo polo saber e coñecer

• Incrementar a capacidade de investigar e aprender con autonomia.

• Prever as dificultades de lectura e escritura. 

• Implicar  ao  conxunto  das  áreas  na  responsabilidade  do  desenvolvemento  da 

competencia lectora de todo o alumnado.

• Contar con un plan estructurado e sistematizado para a ensinanza da lectura en todas as 

áreas. 

• Establecer,  no  marco  da  programación  de  cada  unha  das  áreas,  as  estratexias 

metodolóxicas  que  se  consideren  idóneas  para  o  desenvolvemento  da  competencia 

lectora e o hábito lector.  

• Determinar  a  diversidade  de  tipos  de  texto,  xéneros  textuais  e/ou  situacións  de 

comunicación para as que se quere desenvolver a competencia lectora.

• Garantir unha boa utilización dos recursos.

• Implicar ás familias.

5.2. Desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística

Competencias

Desenvolvemento de 

habilidades

Estratexias

-Comprensión

-Coherencia

-Organización

-Activación dos 

coñecementos previos

Anticipación de contidos: 
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COMUNICATIVA

-Elaboración de hipóteses

con prediccións sobre o 

texto.

-Lectura interactiva: ler, 

reler, avanzar...

-Construcción progresiva 

de significado: información 

xeral...

-Verificación e 

reformulación de hipóteses

SEMIOLÓXICA

Lingüístico- gramaticais:

-Código lingüístico no seus 

niveis: fonolóxico, 

morfosintáctico, léxico- 

semántico 

-Identificación e corrección 

de erros.

-Recapitulación do lido.

-Identificación do principal 

do accesorio.

-Idea principal ou resumen

Elaboración de esquemas 

para organizar a 

información.

LITERARIA

-Sociolingüística ou socio 

culturais:

Aspectos pragmáticos:

Contexto, intención, punto 

de vista do autor/ a...

-Identificación da 

estructura do texto.

-Reflexión sobre a función 

predominante no texto.
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-Relación do lido co outros 

coñecementos.

-Utilización do lido para 

fins sociais

5.3.Metodoloxía: 

     Actuacións comúns do profesorado: o profesorado ten que planificar a ensinanza da lectura, 

establecer  as estratexias,  estructurar  e motivar  favorecendo o clima lector.  As actuacións  dos 

profesores respecto a metodoloxía poden centrarse en:

     Estratexias:

• Comprender os propósitos explícitos e implícitos da lectura.

• Activar e aportar á lectura os coñecementos previos pertinentes para o contido de que se 

trata.

• Dirixir a atención ao que resulta fundamental en detrimento do que parece trivial.

• Avaliar a consistencia interna do contido que expresa  o texto e a súa compatibilidade co 

coñecemento previo.

• Comprobar continuamente si a comprensión ten lugar mediante a revisión e recapitulación 

periódica e a autointerrogación .

• Elaborar e probar inferencias de diverso tipo, como interpretación, hipóteses, prediccións e 

conclusións.

     Planificación da ensinanza:

• Os  contidos  que  hai  que  ensinar,  no  caso  da  comprensión  lectora,  tratase  son  os 

procedementos  estratéxicos  que  poidan  capacitar  aos  alumnos/as  para  ler  de  forma 

autónoma e productiva.

• Os métodos de ensinanza:  trátase  de buscar  as situacións  mais  idóneas  para que os 

alumnos/as poidan construír o seu coñecemento e aplicalo en contextos diversos.

• Secuenciación  dos  contidos:  axudar  aos  alumnos/as  a  aprender  supón  axudalos  a 

establecer o máximo de relacións entre o que saben e o que se se lles ofrece como novo.

• A organización social da aula: aproveitar todas as posibilidades que ofrece a interacción 

entre iguais.

   Estructuración:
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     É  importante  distinguir  entre  os  distintos  textos  que  se  manexan,   porque  ademais  as 

expectativas tamén van  ser diferentes.         

   Desde unha perspectiva máis pedagóxica,  podemos propoñer os seguintes tipos de texto:

• Narrativo: texto que presupón un desenrolo cronolóxico e que explica os sucesos nunha 

orde  dada.  Algúns  textos  narrativos  seguen  unha  organización:  estado  inicial/ 

complicación/ acción/  resolución/ estado final.

• Descritivo:  o seu obxectivo  é  describir  un fenómeno,  mediante  comparacións  e  outras 

técnicas.

• Expositivo: relacionado con análises e a sínteses de representacións conceptuais, o texto 

expositivo vai explicar determinados fenómenos ou ben proporcionar informacións sobre 

estes.

• Instructivo- inductivo: aquí estarían os textos que pretenden inducir á acción do lector: 

consignas, instruccións....    

     5.4. Organización  espacial e  temporal:

   Tal como se indica na P.X.A establécese un horario de 30 minutos diarios de rutinas de lectura, 

na primeira sesión lectiva de 9.00 a 9.30 h.  . 

   Tamén se elaborará, en coordinación co Equipo de Biblioteca, o horario de biblioteca de todo o 

profesorado para estar coordinados e compatibilizar os recursos e as actuacións que se leven a 

cabo. 

     5.5. Dinamización: 

   A biblioteca, como contorno presencial de aprendizaxe é un recurso idóneo para a adquisición 

dunha  competencia  lingüística  e  comunicativa,  e   impulsar  a  comprensión,  uso,  reflexión  e 

traballo  sobre  distintos  tipos  de  texto  e  xéneros,  así  como  para  establecer  unha  adecuada 

diversidade de situacións comunicativas, como complemento primordial de traballo na aula. Asi 

mesmo é o espazo ideal para acercarse  a unha pluralidade de textos e a unha  gran variedade de 

finalidades de lectura ( realizar  traballos en profundidade que requiran buscar distinto tipo de 

informacións, datos...).

   Ó mesmo tempo é un espazo de documentación  e  recursos para a  mellora  do proceso de 

ensinanza-aprendizaxe,  que  debe  contribuír  ó  cambio  metodolóxico  do  profesorado  e  ó 

desenvolvemento  da  autonomía  do  alumnado,  especialmente  nos  procesos  de  comprensión  e 

producción de textos, de investigación e de comunicación. 

13



     A  biblioteca  está dotada de materiais e recursos de interese educativo e bras de referencia 

como  enciclopedias,  guías,  atlas,  dicionarios,,  monografías,  publicacións  periódicas,  contos, 

cómics,  obras  de  teatro,  lecturas  literarias,...  que  contribúen  a  ampliar  experiencias  e 

coñecementos  adquiridos  a  través  das  diferentes  áreas  e  materias;  en  diferentes  formatos  e 

soportes  ( visuais, audiovisuais, multimedia....). Neste sentido vai facilitar que se poida aprender 

con todo tipo de recursos e materiais didácticos, e dicir,  aprender con calquera documento do que 

se poida extraer información relevante.

     Neste  sentido,  é necesario  non considerar  a utilización  dos libros  de texto  como únicos 

materiais  de  apoio  de  ensinanza-  aprendizaxe.  En  moitos  deles  os  contidos  textuais  son  moi 

breves e esquemáticos, e están moi condensados, o que dificulta a búsquea do sentido. Así pois o 

uso doutros materiais e recursos didácticos vai  enriquecer a práctica educativa.

     Asimesmo,   na  biblioteca  usaranse  ordenadores  e  internet,  o  que  vai  contribuír  ó 

desenvolvemento das capacidades  do alumnado e a  adquisición de aprendizaxes  autónomos e 

significativos,  para o cal o seu uso ten que estar integrado no proceso de ensinanza- aprendizaxe. 

Tamén hai que fomentar a biblioteca como un espazo de pracer e investigación, documentación e 

consulta, e dicir como un espazo de formación integral  e enriquecemento persoal , non só do 

alumnado , se non tamén do profesorado e das familias. A  Biblioteca así entendida convértese 

nun espazo motivador para tódolos  membros da comunidade educativa .

     Como xa se mencionou anteriormente no uso e funcionamento da biblioteca, aínda que a 

meirande parte dos fondos están centralizados na biblioteca, isto non significa que os profesores 

non teñan a súa biblioteca  de aula,  levando os  fondos para a mesma e deixando o préstamo 

rexistrado.

     Actividades na hora da biblioteca ou na hora de ler:    

     Os profesores terán programadas as actividades que levarán acabo na hora de biblioteca ou na 

hora de ler ( estarán incluídas na P.X.A.).

     Estas  serán sistemáticas, incluirán todo tipo de textos, en tódalas áreas de aprendizaxe, con 

lecturas informativas, de ficción, búsquea da información e construción do coñecemento.

     Recursos humanos: É importante  que  o plan lector sexa coordinado por unha persoa por 

cada ciclo. 

     Itinerarios lectores:  2º Ciclo de Educación Infantil , 1º , 2º e 3º Ciclos Primaria.  
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 6. - PROGRAMACIÓN: 

 2º Ciclo de Ed. Infantil

Obxectivos Actividades
Diferenciar a biblioteca escolar da 

biblioteca municipal e do recuncho da 

biblioteca de aula

Visitar a biblioteca pública.

Dora Lectora invitará   ós cativos a coñecer 

a biblioteca
Saber localizar a biblioteca no centro 

escolar e familiarizarse co espazo da 

biblioteca

Visitar a biblioteca escolar e coñecer as 

funcións de cada unha das zonas.

Espertar unha actitude positiva cara a 

biblioteca, e respectar as normas de 

funcionamento

Identificar actitudes positivas en viñetas, 

láminas.

Reforzar estas actitudes elaborando carteis,

murais para a celebración do día biblioteca 

Maratón de lectura na biblioteca o día da 

biblioteca

Recoñecer os documentos que se atopan na 

biblioteca a partires das características 

esenciais: impresos ( ficción e non ficción), 

medios audiovisuais... 

Reforzar a narración oral mediante os 

contos, gravacións...

Conta- contos  para celebrar a tradición 

oral dos contos en Galicia.

Realizar unha búsquea guiada polo mestre 

en función dos soportes: libros, CDs...
Recoñecer e manter a orde dos libros na 

biblioteca escolar e na da aula.

Obxectivos

Nomear responsables de biblioteca rotando 

e especificar as funcións que teñen que 

desempeñar.

 Actividades
Coñecer o espazo onde están os libros de 

ficción adecuados a súa idade, e os 

Saber escoller o libro entre os do seu nivel 

para levalo en préstamo á aula.
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distintivos da súa sinalización Reforzar a narración con lectura de 

poesías, destacando a figura de Rosalía. 
Saber expresar oralmente a información da 

lectura. 

Utilizar as ilustracións como fonte de 

información.

Establecer diálogos cos alumnos/as en 

torno á lectura e a información.

Iniciarse no hábito de consultar libros de 

coñecemento

Buscar información gráfica nos libros 

seleccionados a partir da consigna que lle 

damos.
Seleccionar a información contida nos 

libros e outras fontes informativas en 

función das necesidades.

Crear ocasións para información gráfica e 

iniciar a reflexión en torno a idoneidade 

dos documentos obtidos.

Actividades para abril dos libros e letras 

galegas :- Exposición de libros – conta 

contos - efemérides do autor das letras 

galegas – monicreques e representacións a 

cargo de alumnos maiores, - creación de 

contos.

Educación Primaria 1º Ciclo:

Obxectivos Actividades
Suscitar unha actitude positiva cara á 

biblioteca e de interese as súas propostas.

Dora Lectora visitará ós alumnos de 1º a 

coñecer a biblioteca.

Estimular o uso da biblioteca ante calquera 

necesidade informativa. Pode ser sobre os 

centros de interese que se traballen.

Elaboración de murais, carteis con lemas 

alusivos ao día de celebración da 

biblioteca.

Maratón de lectura para a celebración do 

día da biblioteca
Coñecer as funcións da biblioteca escolar e Visitar a biblioteca pública.
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da pública e os seus servizos: información, 

lectura , consulta, préstamo..
Coñecer aspectos básicos sobre a 

organización e normas de funcionamento

Recoñecer as zonas e a función dos 

espazos.
Introducir as distintas funcións de 

información e lectura que poden ter os 

documentos

Seleccionar contos, narracións e libros de 

consulta sobre un tema concreto e 

comparar as informacións, poñendo en 

evidencia os distintos tratamentos da 

información.
Diferenciar  ficción e información, e a súa 

localización na biblioteca

Recoller información e seleccionar 

historias  segundo o tema monográfico 

programado para cada trimestre pola 

biblioteca: seleccionar historias de... – 

inventar historias de .... – guías de lecturas 

de ... – recomendacións de lecturas de ....

Concursos de narración e contos de 

tradición oral.
Respectar e coidar os materiais e recursos. Realizar un listado do que se pode facer 

para coidar os materias.

Redactar frases co que se debe facer para 

coidalos.
Estimular a súa creatividade. Participación no “Salón do Libro Infantil e 

Xuvenil de Pontevedra”, co 

desenvolvemento das actividades segundo 

o tema a que estea  adicado.
Utilizar as ilustracións como fonte de 

información

Seleccionar libros e que cada alumno 

seleccione unha ilustración e, a partires 

delas realizar observacións , descricións...
Espertar o entusiasmo pola poesía Lectura de poesía, actividades en equipo de 

crear poesías, carteis. Lemas relacionados 

coa poesía e con Rosalía de Castro.
Establecer relacións entre imaxe e texto 

nos libros de coñecementos.

Relacionar , ilustracións e os seus 

correspondentes pés textuais, situados  de 

distintas maneiras nas páxinas, a partires de 

fotocopias seleccionadas
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Adquirir o concepto de colección a partir 

dos caracteres formais e de contido

Organizar grupos de xogo, cada grupo 

seleccionara os libros da colección que se 

lle asinou segundo o criterio dado.
Desenvolver o gusto pola lectura Abril dos libros e letras galegas: 

efemérides, - exposicións de libros, - 

monicreques e representacións a cargo dos 

alumnos maiores, - elaboración de murais, 

marcadores, creación de contos....

Educación Primaria 2º Ciclo:

Obxectivos Actividades
Dominar o espazo da biblioteca e as súas 

zonas.

Actividades de clasificación. Búsquedas 

en catálogo, coa  fin de localizar 

determinados libros. O xogo de cartas de 

familias, pode ser un deles.
Identificar as características e os distintos 

usos dos documentos impresos, internet...

Observar as características de cada unha 

delas, dispoñibilidade de acceso, 

caducidade....das distintas fontes. 
Utilizar correctamente os servizos da 

biblioteca escolar.

Responsabilizarse do cumprimento das 

normas.

Facer murais ou lemas nos que se indiquen 

con frases cortas , os aspectos funcionais e 

organizativos da biblioteca. 

Diferenciar as funcións do autor e o 

ilustrador na obras de ficción.

Afondar na relación coa biblioteca como 

lugar que permite colmar a súa 

curiosidade. 

Buscar libros do mesmo autor, con 

ilustracións de distintos ilustradores e 

viceversa.

Elaboración de murais, carteis con 

referencia ao día da biblioteca.

Maratón de lectura para a celebración  do 

día da biblioteca.

Recoller información e seleccionar 

historias segundo o tema monográfico 

programado para cada trimestre pola 
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biblioteca:- seleccionar historias de....-

inventar historias de......-guías de lecturas 

de......

Concursos de contos e narracións de 

tradición oral.
Comprender o sistema de ordenación dos 

documentos segundo a CDU.

Lotos de cartas coa CDU.

Selección de libros por grupos para que os 

clasifiquen, titulos para que os localicen...
Desenvolver a súa creatividade Concursos de poesía, efemérides de 

Rosalía.

Participación no “Salón do libro de 

Pontevedra”, co desenvolvemento das 

actividades segundo o tema a que estea 

adicado.

   
Manexar correctamente as obras de 

referencia: enciclopedias, diccionarios...

Actividades de búsqueda nas obras de 

referencia, segundo tema dado.
Utilizar o catálogo para consultas 

básicas:autores, títulos, materias, 

coleccións...

Prácticas determinadas de búsqueda de 

catálogo establecendo previamente o tipo 

de consulta que require cada caso.
Desenvolver o gusto pola lectura Abril dos libros e letras galegas : 

exposición de libros- efemérides- 

elaboración de : marcadores, murais, 

carteis....- encontros con autores e 

ilustradores.

Programación de 3º Ciclo Primaria:

Obxectivos: Actividades
Reforzar o concepto de biblioteca como 

recurso, como información e como ocio 

Charlas a cargo de profesionais dos libros.

Coñecer a variedade de materiais que se 

poden encontrar na biblioteca: dosieres, 

monografías, obras literarias, periódicos, 

revistas.....  

Realizar pequenas investigacións sobre os 

fondos.
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Coñecer a CDU que adoptou a biblioteca: 

os apartados que ten establecidos para os 

diferentes temas e as idades.

Deseño de cartas, xogos de búsqueda.....

Desenvolver o gusto pola lectura Elaboración de murais,  carteis ...., con 

referencia ao día biblioteca.

Recoller información e seleccionar 

historias segundo o tema monográfico 

programado pola biblioteca para cada 

trimestre.:- seleccionar historias de...-

inventar historias de....-guías de lecturas 

de.....
Realizar correctamente o proceso de 

búsqueda no catálogo automatizado da 

biblioteca. 

Realizar prácticas de busca no catálogo da 

biblioteca.

Potenciar a súa creatividade Concursos de poesía e efeméride de 

Rosalía.

 Participación no “ Salón do libro de 

Pontevedra”, co desenvolvemento das 

actividades segundo o tema a que estea 

adicado. 
Aprender a planificar a busca documental a 

partires dunha necesidade específica de 

información.

Utilizar as ferramentas de axuda nos libros 

documentais ( índices, sumarios...) 

Comprender a utilidade das obras de 

referencia para seleccionar a información

Realizar actividades de búsqueda guiadas : 

ordenación alfabética, toma de notas, 

interpretación de abreviaturas.....
Desenvolver e potenciar a súa creatividade Abril dos libros e letras galegas: 

exposicións  de libros,- efemérides,- 

talleres de contos,- creación e 

interpretación de obras literarias,- 

encontros con autores ou ilustradores....
 

7.- CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN:
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     A avaliación ten que propiciar que todos os sectores implicados manifesten as súas opinións e 

valoracións, a través de entrevistas, enquisas,   reunións de ciclos...

     É necesario facer un seguimento da programación do plan lector e unha autoavaliación nas 

reunións de ciclos.

     Respecto ao alumnado:

     Ademais da avaliación inicial, que permitirá detectar dificultades lectoras, é importante contar 

cunha folla de rexistro do nivel de desenvolvemento lector de cada alumno/a   para, se o caso, 

introducir  as  modificacións  que se  consideren  oportunas.  (Modelo  dunha folla  de  rexistro  de 

avaliación de alumnos/as).

     Respecto ao profesorado:

• A inclusión do uso da biblioteca escolar nas súas programacións.

• A integración dun tempo  adicado á promoción da lectura nas súa horas de traballo diario e 

organización

• Revisión das estratexias utilizadas no desenvolvemento da competencia lectora e do hábito 

lector. 

• Revisión  dos  recursos  utilizados  para  o  desenvolvemento  da  competencia  lectora  e  o 

hábito lector. 

• A utilización da metodoloxía proposta, cos contidos e actuacións programadas.

     Respecto o Plan de lectura:

• Grao de consecución  dos obxectivos programados.

• Grao de participación das actividades programadas.

• Grao de emprego dos recursos materiais .

8.-  CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DO ALUMNO/A:

Desenvolvemento do nivel lector

Non adquirido En proceso Adquirido

PRECISIÓN:

-Decodifica ben:
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VELOCIDADE:

- Le con bo ritmo:

-Le con boa expresión:

...................... ................ ...............

COMPRENSIÓN:

-Comprende o vocabulario: 

-Comprende diferentes tipos de texto:

-Localiza a información do texto:

-Comprende globalmente o texto:

-Interpreta o texto e relaciona distintas ideas e fai 

inferencias:

-Contrasta as afirmacións do texto cos seus 

coñecemento previos:

....................

.................

..................

..................

...................

................

................

................

.................

..................

...............

...............

................

...............

..............

MOTIVACIÓN:

-Demostra interese pola lectura:

-Le fóra da aula os libros ou textos propostos.

................

 

.............. ............
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PROXECTO  LECTOR
CEIP PEDRO ANTONIO CERVIÑO DE CAMPO LAMEIRO
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