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1Introdución 

 Nas instrucións de comezo do curso da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en 
relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares, durante o curso 2021/2022, nos 
centros docentes de niveis non universitarios, de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade regúlase que “para un acertado desenvolvemento do Proxecto Lector de Centro, deberá 
elaborarse un Plan Anual  de Lectura (PAL) que recollerá,  entre  outros aspectos,  unhas liñas prioritarias 
de actuación ou programa específico para a biblioteca”.
 Ademais se contemplan unha serie de indicacións en relación a situación sanitaria actual en 
relación coa COVID-19 tales como que “a biblioteca escolar debe seguir sendo, na medida do posible, 
o espazo de referencia para a lectura, a información e as aprendizaxes (...), beneficiando así a toda a 
comunidade educativa e ofrecendo oportunidades diversas de acceso a información relevante.”
 Para o funcionamento da biblioteca no curso 2021-2022 teranse en conta 15 medidas, sendo a 
número 5 a referida ao Plan Anual de Lectura. Dita medida indica o seguinte:  “Ante medidas especiais de 
prevención e actividade non presencial, parcial ou total, deberá adaptarse o Plan Anual de Lectura 
(PAL) para o desenvolvemento do Proxecto Lector de Centro: Hora de ler, clubs de lectura, lecturas 
compartidas e outras.”
 Desde o equipo da biblioteca planificaranse os distintos escenarios que se poidan dar ao longo do 
curso, incluíndo a posibilidade de cese das actividades presenciais, adaptando cuestións como o persoal 
de atención da biblioteca, o horario de atención directa ao alumnado, o aforo máximo da biblioteca, as 
condicións do préstamo de materiais, as actividades a realizar dentro da biblioteca e as medidas hixiénicas 
imprescindibles.
 Atendendo tanto a estas instrucións como ao Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 
nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022, desenvolvemos a continuación o 
Plan Anual de Lectura do C.E.I.P de Esteiro para o curso 2021-2022.

2OBXECTIVOS E 
FUNDAMENTACIÓN 

 Como desenvolvemento do Proxecto Lector do Centro, elabórase este Plan Anual de Lectura 
no que se plasman as actuacións que o equipo de dinamización da biblioteca, os titores e titoras de 
Educación Infantil e Primaria e demais profesorado pretenden levar a cabo ao longo do curso para 
conseguir os obxectivos propostos.
 A finalidade do noso Plan Anual de Lectura ten como obxectivo xeral lograr que o 
alumnado desenvolva a súa competencia lingüística e logre acadar os obxectivos do seu curso e nivel. 
Pretendemos que os nenos e nenas:

• Sexan capaces de ler comprensivamente e con rapidez e fluidez, textos axeitados á súa idade.
• Sexan quen de desenvolver a habilidade para comprender, reflexionar e interactuar cos diferentes 

textos co fin de producir, elaborar ou xestionar respostas.
• Desenvolvan unha linguaxe rica e precisa e que aprendan a utilizala en diferentes contextos.
• Se atopen motivados cara á lectura polo mero pracer ou porque a recoñezan como un medio 

primordial de aprendizaxe.
• Sexan capaces de manexar a información en distintos formatos e contextos e xerar tamén contidos 

en base a ela.

 Concretamente, no curso 2021/2022, pretendemos dar un novo impulso á Alfabetización 
Informacional a través da organización de distintas actividades destinadas ao alumnado tanto de Ed. 
Infantil como de Ed. Primaria. Tamén continuaremos achegando ao noso alumando aos textos narrativos, 
contos, relatos curtos... dun xeito lúdico que lles faga comprendelos, gozalos e producilos.

Por outra banda, tamén nos fixamos como obxectivos a nivel de centro:

• Conseguir que a biblioteca se convirta nun centro de recursos ao servizo de toda a comunidade 



5P L A N  A N U A L  D E  L E C T U R A

educativa.
• Desenvolver estratexias para avanzar na colaboración efectiva coas familias e o entorno no ámbito 

da lectura e a escritura.
• Desenvolver un gusto pola lectura que sexa un ben que se comparte a través de distintas formas e 

actividades de voluntariado.

3ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS E 
TEMPOS PARA A LECTURA 

No que se refire aos espazos para a lectura, o centro conta cos seguintes:
• Biblioteca do centro onde se atopan centralizados a meirande parte dos fondos. Dentro da mesma 

existen zonas destinadas á lectura individual ou en pequenos grupos, zona de traballo, consulta de 
información nos fondos ou online, visionamento de películas. Zona con libros de xogos de pensar. 
Zonas creatividade de Lego (unha para E.I. e outra para E. Primaria). No curso actual tentaremos 
recuperar a función de biblioteca como lugar de encontro, retomando o uso dos diferentes 
espazos citados con anterioridade, respectando sempre as medidas sanitarias pertinentes. 

• Bibliotecas de aula en cada titoría que se nutren basicamente da biblioteca do centro e das 
aportacións de alumnado e profesorado.

• A aula de Lingua Inglesa tamén dispón dunha pequena biblioteca con fondos en inglés procedentes 
da biblioteca escolar.

A organización do tempo para o fomento da lectura distribúese do seguinte xeito:
• “Hora de ler” que consta de sesións diarias de 25’ para todos os cursos e grupos, destinadas 

especificamente á lectura. Este curso a hora de ler realizarase en dous tramos horarios, un para 
primaria e outro para infantil (de 11:30 a 11:55 h. e de 11:55 a 12:20 h. respectivamente).

• Recreo: período de 25’ (de 11:55 a 12: 20). En función da dispoñibilidade de profesorado deseñaremos 
un horario para que no tempo de recreo o alumnado de E. Primaria poida acudir a empregar a zona 
creativa da biblioteca: xogos, recanto Lego... Este horario sería para o alumnado de 3º a 6º. 

• Empréstito E. Infantil: o alumnado desta etapa terá no horario unha sesión semanal dedicada 
ao empréstito de libros. Realizarase o empréstito durante as últimas horas da mañá os martes 
(3 anos) e xoves (4 e 5 anos) contando coa colaboración da mestra de apoio. Retomaremos o 
uso da biblioteca como lugar de empréstito así como o uso de espazos creativos (recanto Lego). 
A devolución de ditos libros será o día anterior a realizar de novo o empréstito e os libros serán 
depositados pola mestra no lugar habilitado para poder facer a corentena. 

• Apertura en horario lectivo: a xefatura de estudos tamén elabora un horario de gardas de 
biblioteca para que estea aberta o máximo de horas posible para continuar coas labores de 
catalogación, expurgo, pescuda de materiais solicitados, etc. En función da evolución da situación 
sanitaria poderán establecerse horarios que permitan que o alumnado poida acudir, por grupos ou 
acompañados do titor/a, a realizar pescudas, consultar información, utilizar os ordenadores… Nas 
sesións que non estea ocupada poderá ser empregada baixo responsabilidade do titor, titora ou 
persoa responsable para realizar as tarefas que se considere oportunas. 

• Apertura fóra do horario lectivo: A biblioteca permanecerá aberta para uso de toda a comunidade 
educativa todos os días de 16:00 a 17:00 h., agás os martes (este horario dependerá da organización 
das actividades extraescolares). Unicamente poderá realizarse empréstito/devolución de libros e non 
poderán mesturarse nenos e nenas que pertenzan a diferentes aulas (agás aqueles que pertenzan 
ao mesmo nivel sempre que a situación sanitaria sexa favorable).  Neste momento a biblioteca 
será atendida polo profesorado de garda das tardes que velará polo cumprimento do Protocolo de 
Emprego da BE. 
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4 LIÑAS  DE  ACTUACIÓN  
PRIORITARIAS  EN  RELACIÓN  CO  

PAPEL  DA BIBLIOTECA ESCOLAR NO 
CENTRO.
 
 Renovaranse algúns membros do equipo da biblioteca, substituíndo o profesorado provisional 
que non volta ao centro polo que chegue de nova incorporación, tendo presente que debe haber 
representación de todos os equipos docentes. No curso actual 2021-2022 continúa na coordinación da 
biblioteca María Ponte Pita, co que inicia o segundo ano de coordinación.
 A responsable da biblioteca escolar asumirá o horario correspondente para poder levar a cabo a 
xestión, apoiada polos demais membros do equipo de dinamización da biblioteca.
 O equipo de dinamización reunirase, polo menos, unha vez ao mes para levar a cabo as 
actividades programadas. 
Especificamos, a continuación, as liñas prioritarias para o curso 2021-2022:

ORGANIZACIÓN E XESTIÓN. CONFIGURACIÓN DA BIBLIOTECA COMO “LABORATORIO CREATIVO 
DE-APRENDIZAXES”

•  Un dos obxectivos fundamentais para este curso académico será retomar o traballo, iniciado 
hai dous cursos, de ofertar na biblioteca actividades novas non relacionadas necesariamente 
coa lectura. Deste xeito continuaremos co labor de transformar este espazo nun lugar creativo e 
dinámico. Outro importante obxectivo será planificar actividades que poidan desenvolverse en 
modo presencial e/ou non presencial.  

• As accións previstas para o curso 2021/2022 centraranse en continuar xestionando o espazo, o 
tempo e os horarios, na medida do posible, para ofertar as seguintes actividades: xogos creativos, 
creación artística, club de lectura (presencial ou virtual) a través de xuntanzas ou quedadas,  lecturas 
compartidas (presenciais ou virtuais), apadriñamentos, caza do tesouro, lecturas e adaptacións de 
contos con voz en “off”, adquisición de licencias de libros para compartir coas familias de forma 
virtual, creacións virtuais de contos... 

• No relativo a adquisición e catalogación de fondos, potenciarase a adquisición de fondos 
informativos en galego e fondos dixitais, tanto informativos como de ficción. Continuará a 
catalogación de DVDs, fondos de inglés e da aula de música iniciada en anos anteriores. As novas 
adquisicións responderán ás demandas do profesorado e do alumnado, ao desenvolvemento do 
currículo e a lecturas relacionadas coa igualdade tal e como se reflicte no Plan de Igualdade.

• Continuaremos á procura de atopar tempo para facer reunións conxuntas con todo o profesorado, 
polo menos unha ao trimestre, coa finalidade de informar e intercambiar propostas, opinións, ideas 
e novidades. 

• Será preciso revisar o Protocolo de Emprego da BE (persoal dispoñible, horario de apertura, 
número de usuarios simultáneos, desinfección dos espazos e dos materiais, medidas a ter en conta 
para os préstamos e as devolucións....), adaptándoo á situación sanitaria na que nos atopemos cando 
comece o curso 2021/2022.

• Elaborarase un horario de uso da biblioteca para o empréstito de E. Infantil e de empréstito/ uso por 
parte das titorías para E. Primaria.

• Seguirase proporcionando un carné de usuario a todo o alumnado e profesorado de nova 
incorporación.

DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS, A SÚA INTEGRACIÓN NO TRATAMENTO DO 
CURRÍCULO E A SÚA CONTRIBUCIÓN Á ALFABETIZACIÓN MÚLTIPLE E AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS DO ALUMNADO

• A nosa “Pescadora de Historias” (mascota), será un dos recursos máis socorridos para a 
dinamización e promoción das actividades de fomento da lectura, da escritura… organizadas dende 
a biblioteca escolar. 

• Apoiaranse todos aqueles proxectos de investigación que se leven a cabo tanto a nivel de centro 
como de aula, a través da adquisición de fondos, pescuda de recursos, exposición de traballos…
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• Solicitarase a todo o profesorado a aportación de suxestións de adquisicións que consideren 
necesarias para o desenvolvemento do currículo na súa aula, recursos didácticos, enlaces de 
interese… coa finalidade de optimizar tempo e esforzo.

• Programar xogos tipo caza do tesouro, como “O Preguntón” que realizamos no curso 2020/2021, 
con dúas finalidades: traballar a busca de información e promocionar o xornal “O Papagaio”, 
aproveitando que tamén se publica en formato dixital.

• Continuar con actividades relacionadas coa ciencia, con motivo da “Semana da ciencia en galego” 
e do “Día da nena e a muller na ciencia”.

• Continuar coas dinámicas iniciadas en anos anteriores: novidades que se presentan ao alumnado 
no corredor de acceso á biblioteca; continuar coa actividade “Dálle unha segunda vida aos libros”; 
recomendacións de textos informativos e de ficción; selección e adquisición de fondos (tamén 
dixitais) para apoiar os contidos do currículo e o desenvolvemento das competencias, dando 
prioridade aos proxectos que se leven a cabo ao longo do curso.

• Crear espazos creativos novos como: recanto de igualdade, de ciencia, de arte...
• Preparar exposicións temáticas de maneira mensual, que axuden ao alumnado a achegarse a 

libros que non solicitan en préstamo, que poden ser do seu interese.
• Promover a participación do alumnado na suxestión/proposta de adquisición de  recursos 

(bibliográficos, audiovisuais ou aqueloutros que se consideren).
• Manter actualizado o blog, ferramenta imprescindible para a actividade da BE e a publicidade 

das actividades ofertadas. Dito mantemento farase ao longo do curso cos seguintes propósitos: 
manter unha canle de comunicación co alumnado no que a recomendacións de lectura se refire, 
comunicación de propostas e retos, publicar vídeos e ligazóns a webs de animación á lectura, 
poñer en contacto aos nosos lectores cos servizos doutras bibliotecas municipais (incluídos os seus 
servizos “en liña”); pero sobre todo a publicidade de novidades, contidos, actividades, recursos...e 
de producións elaboradas polo alumnado e outros.  Será necesario fomentar no alumnado e nas 
familias o emprego desta ferramenta, aspecto que se complementará coa difusión de actividades 
realizadas na web da escola e a presentación de contidos na canle de Youtube do centro. A 
actividade da bitácora será adaptada ás distintas necesidades que vaian xurdindo en función da 
evolución da situación sanitaria no curso 2021/2022. 

• Darase a coñecer, na revista do colexio e no blog da biblioteca, os escritos do alumnado e as súas 
producións.

FORMACIÓN DE USUARIOS E ADQUISICIÓN DA COMPETENCIA INFORMACIONAL (COMPETENCIA 
PARA O TRATAMENTO DA INFORMACIÓN INCLUÍDA NA  ACTUAL “COMPETENCIA DIXITAL”).

• Tentaremos potenciar un maior coñecemento e uso da biblioteca como espazo de traballo, 
información e lectura do alumnado en grupo.

• A formación de novos usuarios (profesorado de nova incorporación e alumnado de 1º EP) levarase 
a cabo no 1º trimestre, con recordatorios ao longo do curso. Nesta formación incidirase en aspectos 
relacionados co protocolo de emprego da BE. De dita formación ocuparase unha persoa do equipo 
da biblioteca e o profesorado titor. Utilizaranse como recurso de apoio as tres presentacións en Power 
Point, dispoñibles no blog da biblioteca, e a “Guía de usuarios”. A programación da formación de 
usuarios e usuarias será a seguinte: 

• 

Educación Infantil Levarase a cabo nas primeiras semanas do curso; correrá a cargo da mestra 
de apoio de EI, membro do equipo da biblioteca. O alumnado, en grupos de 12 
ou 13, recibirá a información necesaria para levar a cabo o empréstito de forma 
autónoma (mobles que acollen os fondos para estas idades, seccións, significa-
do da imaxe dos tellos…)



8 C E I P  d e  E S T E I R O

Primeiro e Segundo de 
Primaria

Ao longo do mes de setembro (e se fose necesario outubro) programaranse 
varias sesións nas que este alumnado, en grupos, visite a biblioteca acompaña-
do dun membro do equipo da biblioteca. A formación irá dirixida, nun primeiro 
momento, a que coñezan a sección de primeiros lectores, como se realiza o 
sistema de empréstito (diferente ao que se leva a cabo na etapa de E. Infantil) 
e posteriormente a que se familiaricen coa sección de libros informativos; de 
xeito que ao remate do primeiro trimestre sexan capaces de facer uso da bib-
lioteca de xeito autónomo. Utilizarase como recurso de apoio as tres present-
acións en Power Point e a “Guía de usuarios e usuarias”, que se lles entregará 
a cada neno e nena. No curso actual esta formación inclúe ao alumando de 
2º de primaria, xa que o curso anterior non se realizou dita formación con eles 
debido á situación sanitaria. 

Terceiro a Cuarto de 
Primaria

A formación consistirá basicamente no repaso das normas de uso da biblioteca 
escolar, un recordatorio das seccións e tipos de fondos que compoñen a nosa 
biblioteca e todos aqueles aspectos que sexan demandados polo alumnado 
no día a día. Dita formación será realizada por un membro da biblioteca. O 
alumando de nova incorporación será titorizado por algún compañeiro/a da 
mesma clase.

Quinto e Sexto de Pri-
maria

Solicitarase a súa colaboración voluntaria como “Axudantes da Pescadora de 
historias”. Un membro do equipo de biblioteca encargarase da súa formación 
que será máis exhaustiva que a do resto do alumnado. Na primeira e segunda 
semana lectivas organizaranse sesións de formación dirixidas a que adquiran 
un coñecemento amplo e preciso das distintas seccións que compoñen a 
biblioteca, dos tipos de fondos que nela se ubican, da información que contén 
o tello de cada volume, os criterios de colocación dos libros, o sistema de em-
préstito no programa Meiga..., de maneira que poidan manexarse con soltura 
nas tarefas que se lles encomenden. As funcións como axudantes serán relati-
vamente diferentes a anos anteriores, xa que no se poden mesturar grupos. 

Na formación dos novos axudantes da Pescadora de Historias, que tamén se poñerá en marcha no mes de 
setembro, empregaranse as presentacións mencionadas no apartado anterior. Tamén serán formados os 
axudantes en aspectos relacionados co protocolo de emprego da BE.
• Continuarase ampliando as funcións prioritarias dos axudantes de 6º EP, formándoos para: xestionar 

empréstitos e devolucións coa supervisión do profesorado de garda, mantemento da orde, colocación 
das devolucións tal como fixe o protocolo e colaboración na organización de actividades.

• Informarase a todo alumnado e profesorado da existencia dunha “Guía de usuarios” en formato dixital, 
que pode ser empregada na aula e consultada sempre que se precise.

• Deseño de actividades ALFIN referidas á busca e localización de información e ao uso dos 
documentos. 

FOMENTO DA LECTURA E DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO LECTOR DE CENTRO.  
As actividades de promoción da lectura e da escritura terán como base os obxectivos do Plan 
Anual de Lectura.

• Organizar actividades motivadoras para 5º e 6º EP, cursos nos que o alumnado, ás veces, perden 
algo de interese. Para elo instauraranse como rutinas as actividades de “Apadriñamento lector”, “Cita 
a cegas cun libro en galego” e “Lecturas compartidas”, nas que o alumnado dos cursos altos está 
tendo unha participación moi activa.

• Organizar, en coordinación coa ANPA, máis contacontos, actividade con moi boa acollida entre o 
alumnado máis novo.

• Desenvolver actividades diversas (lecturas e recitados de poemas, confección de carteis, 
exposicións, teatro, concursos, xogos, etc.) relacionadas coas diferentes festas e celebracións, 
sempre que as circunstancias o permitan.

• Programar e organizar xogos e actividades coa finalidade de traballar a busca, uso e tratamento da 
información.

• Potenciar, actividades de produción de textos, creacións artísticas e contidos en xeral, en distintos 
soportes e formatos.
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• Promoverase que o alumnado se implique directamente en actividades de dinamización, 
escoitando as súas propostas e suxestións, facilitando que organicen clubs de lectura, recitais de 
poesía, contacontos, representacións teatrais… a nivel de aula e ou nivel e,  se nalgún momento fose 
posible, a nivel de centro.

• Promoverase o desenvolvemento de diferentes obradoiros: ilustración, escritura creativa, 
banda deseñada... en relación con algún ilustrador/a, autor/a, contacontos, etc. En función da 
dispoñibilidade poderá haber encontros virtuais ou presenciais con ditos profesionais vinculados co 
mundo literario.

• Continuar por parte do profesorado o seguimento das lecturas que fai o seu alumnado na hora de 
ler a través do caderno “As miñas lecturas”.

• Continuar coa actividade do itinerario lector específico para cada nivel. Atenderanse as demandas 
dos niveis que precisen axuda para o seu  desenvolvemento, asesorando sobre títulos e facilitando a 
adquisición dos materiais precisos.

• Reforzar a función da biblioteca no referente á selección de recursos relacionados coas distintas 
áreas de aprendizaxe, ofrecendo unha mínima colección dixital de recursos electrónicos accesibles 
no seu espazo web, convenientemente clasificados.  

• Prestarase o apoio necesario aos diferentes equipos docentes para o desenvolvemento das 
actividades relacionadas coas conmemoracións establecidas no calendario escolar.

• Colaborar co EDLG para celebrar a conmemoración do “Día de Rosalía de Castro” e o “Día das 
Letras Galegas”.

• Elaborar a guía de lectura de Nadal no 1º trimestre, e a de verán no 3º trimestre. Incluirán algunhas 
novidades editoriais tanto de ficción como de consulta, libros informativos relacionados cos 
proxectos de investigación que se estean a traballar, obras de autores aos que se lles dedique unha 
especial atención ao longo do curso.

• Elaborar o Plan Anual de Lectura e revisar o Plan Lector no 1º trimestre.
• Participar en actividades de formación sobre bibliotecas.
• Asistir ás reunións do Grupo PLAMBE de Ferrol, sempre que haxa dispoñibilidade.

AVANCES CARA A UNHA BIBLIOTECA INCLUSIVA.
• Poñer un especial interese na busca e adquisición de fondos e materiais interactivos que favorezan 

á integración e a atención á diversidade. Proseguir coa sinalización con pictogramas, utilizando os 
recursos do portal ARASAAC.

• Difundir entre toda a comunidade educativa unha infografía, na que se lembre o horario de apertura 
polas tardes e se especifiquen os servizos que presta a biblioteca e as actividades que se poden 
realizar nesta franxa horaria.

• Promover, coa colaboración e asesoramento do profesorado de PT, AL e titores, actividades que 
faciliten a integración, acceso e participación do alumnado con NEAE, ou con situacións socio-
culturais desfavorecidas.

• Incrementar a compra de fondos relacionados coa diversidade e a inclusión, tendo en conta a 
escolarización no centro de alumnado con NEAE.

• Mercar libros de “lectura fácil” e con pictogramas.
• Potenciar a adquisición de recursos dixitais.



10 C E I P  d e  E S T E I R O

5RUTINAS DE LECTURA. 
ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS

 

5.1. DENDE AS ÁREAS DE LINGUAS
 Prestarase especial atención á aprendizaxe do código escrito, á adquisición de vocabulario, ás 
construcións sintácticas, enunciados, parágrafos e textos variados (desde o máis sinxelo até outros máis 
complexos); así como á comprensión dos diferentes tipos de textos, incluídos os literarios, facendo fincapé 
en técnicas como a análise de elementos non textuais, establecemento de predicións e conexión…. 
Igualmente, traballarase a velocidade lectora e as pautas de expresión tales como a entoación, ritmo e 
pausas.

 En canto á aprendizaxe do código escrito haberá que ter en conta, sobre todo nos primeiros cursos 
de primaria, o nivel de desenvolvemento das habilidades de percepción e discriminación visual e auditiva, 
lateralidade, grafomotricidade, organización temporal, sentido rítmico, memoria e linguaxe visual.
 En todos os cursos realizaranse actividades para aumentar a riqueza léxica e traballaranse 
diferentes estratexias de comprensión de vocabulario tales como:

• Reflexionar sobre o significado de palabras destacadas.
• Deducir o significado dunha palabra polo contexto.
• Recoñecer familias léxicas e semánticas.
• Analizar palabras compostas.
• Descubrir no texto sinónimos e antónimos.
• Aproximarse ao significado pola etimoloxía da palabra.
• Establecer analoxías: obxecto e función, características similares, hipónimos e hiperónimos, etc.
• Distinguir o uso técnico e o uso cotiá dun termo.
• Identificar estranxeirismos e neoloxismos.
• Consultar no dicionario en formato papel e online.
• Consultar enciclopedias.
• Consultar páxinas web.
• Elaborar dicionarios persoais.

 Con respecto á escritura e á lectura, as redaccións de textos con distintos propósitos, axudará a 
que o alumnado tome conciencia dos diferentes obxectivos da lectura; asemade, a produción de distintas 
variedades de textos cunha finalidade e un destinatario concreto, fará máis consciente ao alumnado das 
características dos textos que le. Por iso haberá que propoñer tarefas que impliquen elaborar escritos da 
vida cotiá: redacción de listados de compra; elaboración de receitas de cociña; resumo dunha visita escolar; 
elaboración de reseñas bibliográficas, artigos para a revista escolar; redactar instrucións de uso, etc.

5.2. DENDE AS DEMAIS ÁREAS
As restantes áreas curriculares son tamén responsables, en grande medida, da ensinanza e a aprendizaxe 
da lectura. Así que se dedicará un tempo en cada sesión á lectura razoada e comentada dos libros 
de texto, prestando especial atención ao vocabulario clave da área; á construción de definicións e 
explicacións; aos tipos de texto máis significativos da área; á familiarización coa utilización de recursos 
variados: dicionarios, enciclopedias, libros de consulta, materiais en soporte electrónico e dixital, etc.
 As técnicas aplicadas ao ensino do vocabulario nas clases de lingua, aplicaranse tamén nas 
restantes áreas. O alumnado fará mapas conceptuais de forma sistemática e poñerase especial atención 
nas definicións dos termos e conceptos máis relevantes da área, ampliando en cada curso o nivel de 
rigorosidade á hora de expresarse.
 Dado que o texto expositivo é un tipo moi frecuente nos libros de texto e de consulta, ademais 
de enriquecidos con gráficos, táboas, mapas, etc…, incidirase para que o alumnado perciba os seguintes 
aspectos:

• Descubrir o propósito do texto atendendo á situación da lectura e á intencionalidade do autor.
• Descifrar como está estruturado: do xeral ao particular; con exemplos, etc.
• Ao analizar a estrutura deberá percibir:

• Plantexamento. Fixarse na presentación e no punto de vista desde o que se aborda.
• Desenvolvemento. Descubrir o criterio de conexión das ideas no texto: enumeración, 
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comparación, causa-consecuencia, ordenación cronolóxica ou pregunta-resposta.
• Conclusión. Recompilar os aspectos máis importantes da exposición.

Tamén haberá que incidir no uso das características lingüísticas que favorecen a comprensión da 
mensaxe:

o Estrutura impersoal.
o Léxico especializado.
o Uso do presente.
o Procedementos tipográficos: títulos, subliñados, cursiva, negriña, etc.

Dúas áreas con especial relevancia ao respecto son as de Ciencias Naturais e Ciencias Sociais.

5.3. NA HORA DE LER
Ademais dos espazos e tempos, nas aulas crearanse ambientes axeitados para a lectura coidando de que 
o alumnado dispoña de libros que se adapten aos seus gustos e nivel, co fin de fomentar o gusto pola 
lectura e mellorar a súa competencia lingüística. Para acadar este obxectivo proponse:

• Crear recantos de lectura.
• Presentación periódica de libros da biblioteca sobre os temas que se están a traballar nas diferentes 

áreas.
• Lectura, polo menos un día á semana, por parte do profesorado en Ed. Primaria; a diario en Ed. 

Infantil. 
• Lectura silenciosa por parte do alumnado.
• Votacións para valorar a calidade dun libro.
• Elaboración de rexistros de lecturas a través do documento “As miñas lecturas”, tanto en soporte 

físico como dixital. 
• Realización de dramatizacións, lectura de poemas, etc.
• Lectura de libros online (aulas Abalar).
• Lectura da revista “Papagaio” tanto en papel como en dixital (aulas Abalar).
• Debuxar os seus personaxes preferidos.
• Animar a participar activamente nas actividades propostas pola biblioteca.
• Elaborar propostas de lectura e de escritura ao equipo da biblioteca.

 No caso de ensino virtual o blog da biblioteca podería ofrecer diferentes recursos online para 
poder realizar lecturas e continuar desenvolvendo, na medida do posible, as actividades relatadas 
anteriormente.

5.4. LECTURA COMPARTIDA
Ao longo do presente curso gustaríanos poder continuar con diferentes actividades entre as que se 
atopan: 

• Apadriñamentos lectores entre o alumnado de 5º e 6º de E. Primaria e 5º e 6º de E. Infantil 
respectivamente. Ditos apadriñamentos terán que realizarse por medios audiovisuais, debido a 
imposibilidade de mesturar dous ou máis cursos. Deste xeito poderían desenvolverse tanto no 
contexto presencial como virtual. 

• Club de lectura en 6º de E. Primaria. Comezará no 2º trimestre e haberá un mestre encargado de 
dita actividade que se realizará polas tardes. En caso de ensino virtual o alumnado contaría cun 
exemplar da lectura seleccionada, co que se podería continuar co desenvolvemento do club con 
sesións online. 

• Voluntariado lector.
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6ITINERARIOS LECTORES

4º E. Infantil: “O coelliño branco” de Xosé Ballesteros e Óscar Villan. Ed. 
Kalandraka.
5º E. Infantil: “Paxariña de papel” de Antonio Rubio e Óscar Villan. Ed. 
Kalandraka // “Cosas de bruja” de Mariasole Brusa e Marta Sevilla. Ed. 
Nubeocho.
6º E. Infantil: “¿Qué es la libertad?” de Renata de Carvalho Pinto Bueno e 
Alvar Zaid. Ed. Thule.                
1º E.P: “El dedo en la nariz” de Paula Merlán e Gómez. Ed. Nubeocho.
2º E.P: “O meu gato é un poeta” de Fran Alonso. Ed. Xerais.
3º E.P: “Os misterios dos fillos de Lúa” de Fina Casalderrey. Ed. SM // “Los 
darling” de Mónica Rodríguez e Puño. Ed. SM.
4º E.P: “Los mimpins” e “Las brujas” de Roald Dahl. Ed. Alfaguara // “Gato 
cegato busca perro guía” de Gisela Asensio e Enrique Flores. Ed. Oxford // 
“Meu avó o presunto” de Paloma Bordóns. Ed. Rodeira.
5º E.P: “Camiño perigoso” de Ánxela Loureiro. Ed. Xerais.
6º E.P: Clásico de literatura española // “Meu avó o presunto” de Paloma 
Bordóns. Ed. Rodeira.

 Ademais das lecturas obrigatorias que establecen os titores e titoras en cada un dos niveis da E. 
Infantil e da E. Primaria, o equipo da biblioteca tamén contribúe a enriquecer estes itinerarios coa 

preselección de fondos tanto informativos como de ficción que presenta ao alumnado para que seleccione 
os que máis lle interesen e os leve a súa casa nas “Mochilas viaxeiras” ou nas “Bolsas dos tesouros”. 

7ACTIVIDADES PROGRAMADAS E 
TEMPORIZADAS6SEGUIMENTO E 

AVALIACIÓN

DATA CONMEMORACIÓN ACTIVIDADES

Setembro • Elaboración de carnés e marcapáxinas.
• Presentación da mascota ao alumnado de 4º 

de EI. 
• Entrega da guía de usuarios á clase de 4º de 

E.I., 1º e 2º de E.P., e ao profesorado de nova 
incorporación.

• Elaboración do Protocolo de emprego BE.
• Formación dos axudantes e organización. e 

distribución dos grupos.
• Formación de usuarios e usuarias (E.I. e 1º e 2º 

de E. P.)
• Elaboración do Plan Anual de Lectura.
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Outubro Semana das Bibliotecas 
Escolares

• Inicio do empréstito.
• Presentación no blog de novas 

adquisicións. 
• Selección de fondos para as “Mochilas 

viaxeiras” e “Bolsas dos tesouros”.
• Inicio do proxecto Lendas de Galicia: 

pescuda de recursos na BE e dotación 
de libros relacionados coa temática. 

• Conmemoración do día das Bibliotecas 
Escolares. Realizaranse as seguintes 
actividades:

• Lecturas na biblioteca.
• Mural conmemorativo.

Novembro Semana do medo
Mes da ciencia en galego

• Proxecto Lendas de Galicia: investigación 
e recompilación de información.

• Ambientación da Biblioteca.
• Exposición de libros de medo.
• Celebración do mes da ciencia en 

galego.
• Lotes para as aulas cos libros de 

ciencia en galego.
• Experimentos nas aulas. 

Decembro • Proxecto Lendas de Galicia: elaboración 
de textos e debuxos. 

• Elaboración da guía de lectura.
• Lectura de contos e obras con temática 

navideña.
• Apadriñamento lector presencial ou 

virtual.

Xaneiro Día da Paz e da Tolerancia • Proxecto Lendas de Galicia: gravación de 
audios. 

• Mercar títulos novos e presentación no 
blog.

• Localización dos fondos existentes 
relacionados coa Paz e a tolerancia.

• Distribución de lotes de “libros para a 
Paz e a tolerancia” nas aulas tendo en 
conta o nivel do alumnado. 

• Inicio do club de lectura. 

Febreiro Mes do conto • Proxecto Lendas de Galicia: elaboración 
da cartelería.

• Actividade de “lecturas compartidas” 
presencial ou virtual.

• 11F: día da muller na ciencia (solicitude de 
charla na web https://11defebrero.org/)/

• Visita dunha científica á escola.

Marzo Entroido
Mes da prensa

• Proxecto Lendas de Galicia: presentación 
e visita do alumnado.

• Actividade 8 de marzo: mercar libros 
sobre igualdade.

• Actividades para as aulas, por concretar, 
sobre todo de 5º e 6º EP xa que reciben 
semanalmente exemplares da Voz de 
Galicia. 

• Visita dunha xornalista.



14 C E I P  d e  E S T E I R O

Abril Día do libro • Presentación da exposición Lendas 
de Galicia á comunidade educativa (3º 
trimestre).

• Mercar títulos novos e presentación no 
blog. 

• Organizaranse actividades ao redor 
dalgunha obra, autor ou autora 
relevantes aínda sen determinar.

• Selección de fondos sobre o tema elixido 
que se presentarán ao alumnado a 
través do blog da biblioteca.

• Convocatoria do concurso “O 
preguntón”.

• Actividade de “Cita a cegas cun libro”.
• “Apadriñamento lector” presencial ou 

virtual.

Maio Día das letras Galegas • Exposición temática (ou difusión de 
materiais nas aulas e blog).

• Contacontos en galego.
• Actividades de colaboración co EDLG.
• Actividade de “lecturas compartidas” 

presencial ou virtual.
• Difusión da exposición de lendas a 

outros centros e Concello. 

Xuño • Elaboración da 2ª guía de lectura de cara 
ao verán.

• Elaboración da memoria.

 Este calendario de actividades previstas é flexible e poderá sufrir as variacións que se consideren 
oportunas en función das necesidades que vaian xurdindo, aumentando se é posible o número de 
actividades relacionada coa biblioteca e o fomento da lectura.
 
 No referido ás visitas de escritores/as, ilustradores/as... seguramente haberá que organizalas por 
quendas, así que procuraremos que ao longo do curso escolar todos os grupos poidan recibir a visita 
de algunha persoa relevante no eido da escritura, a ilustración, a ciencia, a información, a creación... 
 
 Haberá que estar moi pendentes da evolución da situación sanitaria, xa que sendo positiva 
poderiamos realizar actividades asentadas como o “apadriñamento lector”, ou ben reformulala 
trasladándoa ao campo virtual, por medio de montaxes de audios e ilustracións ou vídeos que se poderían 
proxectar nas aulas.

8 IMPLICACIÓN DAS FAMILIAS

 Crear un ambiente lector na casa é primordial para o desenvolvemento escolar e persoal do 
alumnado, por iso será un punto a tratar obrigatoriamente nas reunións colectivas; farase fincapé na 
importancia que ten a lectura en familia e daranse pautas tales como: agasallar con libros, ir con eles á 
biblioteca como un lugar máis de lecer, visitar librarías, compartir lecturas e noticias de prensa, interesarse 
polas súas lecturas.

 Tamén é preciso facerlle ver ás familias que o acto lector pódese levar a cabo en calquera das 
actividades cotiás facendo que os nenos e nenas sexan os protagonistas: que lles lean unha receita cando 
están a facer algo novo, que lles escriban a lista da compra, que revisen con eles a conta da compra, que 
lean con eles as instrucións cando mercan un aparato, e en todas aquelas situacións que implican un uso 
funcional da lectura.

 Segundo as instrucións de comezo de curso da Dirección Xeral de Centros e Recursos  Humanos  
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en  relación  coa  organización  e  o funcionamento  das  bibliotecas  escolares,  durante  o  curso 2021/2022, 
“a biblioteca escolar incorporará ás familias (na medida do posible e a través de distintas fórmulas), co fin 
de implicalas na formación das lectoras e dos lectores e, tamén, na súa formación como usuarios críticos 
de información e dos medios de comunicación. Cada centro deberá estudar as fórmulas máis axeitadas 
para procurar a complicidade e a participación das familias da súa comunidade educativa nas propostas 
e actividades da biblioteca escolar”. Tendo en conta este aspecto dende a biblioteca escolar colaborarase 
coas familias fomentando a súa implicación no acto lector a través das seguintes actividades:

• “Mochilas viaxeiras” en E. Infantil, onde se inclúe un libro para os adultos sobre temas de 
educación. Haberá un número suficiente para poder deixar unhas en corentena e empregar outras. 

• “Bolsas dos tesouros” en E. Primaria, que inclúen un dossier con artigos de opinión e/ou vídeos 
sobre lectura e educación en familia. Dita información adxúntase a través dun enlace ao blog da 
biblioteca. Haberá un número suficiente para poder deixar unhas en corentena e empregar outras. 

• Envío de dúas guías de lectura ao longo do curso, con recomendacións para todas as idades 
e intereses. Estas se difundirán en formato dixital nos diferentes canais de comunicación coa 
comunidade educativa: páxina web, blogue da biblioteca...

• Promocionar o blog da biblioteca co fin de que serva de canle entre o centro e as familias, tanto 
para coñecer actividades que desenvolvemos na escola como para acceder a diferentes recursos 
(vídeos, contos, materiais elaborados polo alumnado...)

• Posibilidade de retomar a actividade de contacontos que realizaban ás familia ao alumnado de EI, 
empregando algún espazo apropiado da escola como o salón de actos para garantir a ventilación, a 
distancia de seguridade...

• Buscar outros canais de participación non presenciais como colaboracións con reseñas de lecturas 
que se poderían compartir no blog da biblioteca. 

Este curso, novamente, está prevista a colaboración entre o equipo da biblioteca e a ANPA do centro 
para a organización de diferentes obradoiros e actividades.

9 SEGUIMENTO E AVALIACIÓN

 Ao longo do curso escolar farase un seguimento periódico deste Plan Anual de Lectura. No 
momento no que nos atopamos cobra especial relevancia este seguimento tanto no referido ao emprego 
e desfrute da biblioteca escolar e os seus recursos como no que atangue ás actividades programadas.  
Dito seguimento e avaliación nos permitirá a valoración do grao de consecución dos obxectivos propostos, 
das actuacións que se están levando a cabo e dos recursos e medios empregados para poder realizar 
propostas de mellora. 

Farase a través dos seguintes criterior de avaliación:
• Revisión do cumprimento das medidas de seguridade e protocolo de emprego da biblioteca.
• Aumento no uso dos fondos da biblioteca.
• Aumento dos proxectos documentais levados a cabo, tanto a nivel de centro como de  aula.
• Aumento do hábito da lectura.
• Difusión e promoción das publicacións do blog.
• Implicación do profesorado e do alumnado no desenvolvemento das actividades propostas.
• Grao de satisfacción coas actividades propostas desde a Biblioteca.
• Grao de participación das familias nas actividades propostas. 

Estes serán os instrumentos de avaliación:
• Observación do cumprimento das medidas de seguridade e protocolo.
• Rexistro de empréstitos de fondos da biblioteca.
• Observación do uso da biblioteca como espazo de traballo. 
• Control do número de visitas no blog e publicacións máis consultadas.
• Enquisa ao alumnado sobre o funcionamento da biblioteca e a adecuación das actividades 

propostas.



16 C E I P  d e  E S T E I R O

• Enquisa ao profesorado. 
• Cadernos de bitácora de “Mochilas viaxeiras” e “Bolsas dos Tesouros”.

 As conclusións da avaliación final, así como as propostas de mellora, recolleranse ao finalizar o 
curso escolar na memoria do PLAMBE, servindo como referente para a elaboración do novo Plan Anual de 
Lectura.
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