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1.INTRODUCIÓN 
1.1.CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO SOCIOCULTURAL DO NOSO CENTRO 

 
   O Concello de Quiroga, aséntase sobre unha superficie de 324 km² e ten unha 

poboación de 3.328 habitantes  (censo a 31 de decembro de 2017), repartida en 22 

parroquias e 123 entidades singulares de poboación. Todas as  parroquias do concello 

son de carácter rural  a excepción da de Quiroga na que está emprazada a capitalidade 

municipal.  

O concello de Quiroga presenta una pirámide de poboación  moi envellecida. A idade 

media (dato do ano 2017) é de 56 anos.  

 

 

 

   As principais actividades económicas son: a agricultura que empeza a rexurdir  

timidamente a través dos sectores vitivinícola e oleico, a minería (conta cunha canteira 

de lousa) e a pequena industria e o sector servizos que ocupan a maior porcentaxe de 

poboación activa do municipio.  
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Nos últimos anos, a crise económica tamén se ve reflectida no número de familias 

quiroguesas que se declaran con un ou os dous membros da unidade familiar en paro.   

Segundo os datos publicados polo SEPE no mes de outubro de 2018, as persoas 

maiores de 45 anos son o grupo de idade máis afectado polo paro, seguido dos que se 

atopan entre 25 e 44 años. 

   Por sectores é o sector servicios onde máis numero de parados existe no concello, 

seguido da industria, a agricultura e por último a construción. 

 

 

 
   A estes datos debemos engadir  que nos últimos anos a poboación do noso municipio 

viuse incrementada pola chegada de varias familias migrantes procedentes de países tan 

diversos como China, Romanía, República Dominicana, Ucraína, Marrocos, Venezuela, 

Brasil… Tamén é significativo o número de familias que retornan á vila procedentes 

doutras comunidades autónomas. 

   Segundo os datos publicados polo INE procedentes do padrón municipal de 2017, o 

31.67% dos habitantes empadroados no Concello de Quiroga migraron a Quiroga desde 

diferentes lugares de España. Destes o 8.86% (295) migraron desde outras comunidades  

autónomas e o 6.73% (224) migraron  a Quiroga desde outros países. 
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   Todos estes datos son significativos á hora de elaborar o proxecto lector do noso 

centro, xa que parte do alumnado descoñece unha ou as dúas linguas cooficiais da nosa 

comunidade. 

 

2. ANÁLISE DA SITUACIÓN DA LECTURA E DA ESCRITURA NO CENTRO 

2.1. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 

 
   O CEIP de Quiroga enmárcase nunha zona rural do sueste da provincia de Lugo. 

Todas as  parroquias do concello son de carácter rural a excepción da de Quiroga na 

que está emprazada a capitalidade municipal e o centro escolar. Nos últimos anos a 

capitalidade do municipio, de onde procede a maior parte do alumnado, está a 

evolucionar cara un tipo de  zona semiurbana, converténdose a vila e os seus arredores 

no núcleo en expansión principal da poboación, mentres outras parroquias quedan 

despoboadas ou polo menos non hai xa poboación infantil. 

   Socioculturalmente, a zona  pódese  caracterizar  en  termos  xerais  como pertencente 

a un estrato baixo a medio-baixo.  O CEIP  de Quiroga é dunha liña e conta con tres 

unidades de educación infantil e seis de educación primaria. O número de mestres/as do 

centro é de 17 e 5 persoas máis traballan como persoal non docente 
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   O centro oferta as materias pertinentes do currículo de EI e EP. A lingua estranxeira 

ofertada é o inglés, como alternativa á relixión católica impártese valores sociais e 

cívicos en educación primaria e a área de atención educativa en educación infantil. 

   As materias de libre configuración do centro ofertadas son: en 4º EP matemáticas e 

en 6º EP lingua castelá. 

   O CEIP de Quiroga comparte profesorado co CEIP de S. Clodio nas materias de 

relixión católica , audición e linguaxe e orientación. 

 
2.2. PRÁCTICAS LECTORAS E ESCRITORAS  DO ALUMNADO 

 
   Tendo en conta  os niveles sociais e educativos da maioría das familias e  a presión 

que hoxe en día exercen os medios audiovisuais (TV, internet, videoxogos, ..), os índices 

de lectura non son moi altos, aínda que aumentan lentamente, pero de forma progresiva, 

desde hai varios cursos.  

   Nos  últimos  anos  constatamos  que  as  prácticas  lectoras  e  escritoras  do  noso 

alumnado van en aumento polo labor realizado xa desde os niveis de educación infantil 

tanto en favor da lectura como da escritura creativa,  aínda que estas últimas van en 

desvantaxe con respecto ás primeiras. Hai xa lectores formados e interesados en ler 

cada vez máis. 

 
2.3. IDENTIFICACIÓN DE LOGROS E DIFICULTADES 

 
   En parte pola labor en favor da lectura e a escritura que se ven desenvolvendo no 

centro na planificación das programacións de aula desde educación infantil ata primaria, 

e tamén nas planificacións do equipo de biblioteca coa posta en marcha dunha serie de 

actuacións como a “mochila viaxeira”,  o servizo de préstamo, a apertura da biblioteca 

escolar durante o tempo de lecer... facilitan o desenvolvemento en toda a comunidade 

educativa dunha serie de hábitos e estratexias que favorecen o proceso lector  e escritor 

e que van mellorando paso a paso. 

   Unha das actividades que xera máis producións a nivel escrito é sen dúbida o 

desenvolvemento anual dun PDI impulsado desde a biblioteca escolar ao longo de todo 

o  curso  escolar (redaccións, contos, poemas, crónicas das saídas...). Sobre todo desde 

que conseguimos enmarcalos dentro dalgún dos Plans Proxecta ofertados pola 
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Consellería,  xa que tanto o profesorado como o alumnado se senten moi motivados 

durante todo o curso escolar. 

   Nos últimos cursos puidemos constatar que as prácticas lectoras do noso alumnado 

van en aumento pero tamén que aínda é preciso facer un esforzo para que a lectura se 

converta nun hábito e nun goce para a maioría do alumnado. Aínda que podemos dicir 

que hai e houbo lectores formados e interesados en ler cada vez máis, tamén hai que 

sinalar que o nivel de competencia lectora e escritora dalgúns dos nosos alumnos e 

alumnas é preocupante. 

   Non podemos esquecer tamén nesta análise o labor do EDLG que desde hai anos 

ven desenvolvendo unha das actividades máis atractivas para o noso alumnado.      

Trátase do concurso “Sábelo ti?”  que propicia a busca de información e mestúrao co 

gratificante pracer de resolver enigmas a través de xogos de pistas e adiviñas. 

   Salientar tamén as diferentes actividades dinamizadoras deste equipo que están 

orientadas a investigar e afondar en diferentes aspectos do PDI que se este a 

desenvolver nese momento,  así como todas aquelas que fomentan o coñecemento e 

uso do idioma galego nas producións escritas. 

   Desde hai xa uns anos, o equipo da biblioteca ven facendo unha inxente labor na 

promoción de actividades que fomentan o coñecemento e o uso das novas tecnoloxías 

da información e a comunicación, tanto a nivel de alumnado como de profesorado, 

poñendo a disposición dos mesmos, listados de páxinas web e ferramentas informáticas 

que facilitan a alfabetización múltiple. 

   Por outra banda, mantense unha relación fluída coa biblioteca do concello, 

colaborando activamente nos certames de poesía e narracións que esta propicia e 

varios alumnos e alumnas acadaron premios provincias nas respectivas categorías 

correspondentes as súas idades. 

 Como dificultade para conseguir os nosos obxectivos podemos sinalar que, en xeral, as 

familias do noso alumnado non fomentan o hábito lector nos seus fillos/as, moitas veces 

por pertencer a familias de nivel cultural moi baixo e outras veces por deixadez dos pais 

ou por ter que loitar con hábitos moi atractivos para os nenos nestas idades como pode 

ser o uso da tablet, desde moi pequenos, ou teléfonos móbiles e internet. 
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2.4. ANÁLISE DAS METODOLOXÍAS EMPREGADAS  

2.4.1.  MARCO LEGAL E XUSTIFICACIÓN  
 
   O DECRETO 105/2014, de 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, no TÍTULO III, artigo 18. 

Bibliotecas escolares e lectura, determina que : 

1. Os centros docentes deberán incluír dentro do seu proxecto educativo un programa 

de centro de promoción da lectura (Proxecto Lector de Centro) no que se integren as 

actuacións destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades no uso, no 

tratamento e na produción da información, en apoio da adquisición das competencias 

clave. 

2. Este programa de centro será o referente para a elaboración dos plans anuais de 

lectura que se incluirán na programación xeral anual. 

4. Correspóndelle á dirección do centro a aprobación do programa de promoción da 

lectura logo da proposta realizada polo claustro de profesores. 

 
   O presente Proxecto Lector, así como o uso da biblioteca escolar e as bibliotecas de 

aula como recursos de apoio a este proxecto, xustifícanse coas seguintes reflexións 

que xorden da realidade lectora do noso alumnado e da necesidade de fomentar e 

promover nos nenos e nenas, o gusto pola lectura, a partires de  

situacións creativas, lúdicas e pracenteiras, que esperten o interese, a inventiva e a 

sensibilidade, así como actitudes positivas cara a lectura como ferramenta para o 

desenvolvemento de capacidades para a vida.    

  Trátase dun Proxecto Lector flexible e aberto, cunha oferta variada de libros (xéneros, 

autores, temas …) a fin de que todos os alumnos  e alumnas descubran posibilidades 

de lectura. Do mesmo xeito, pretendemos que sexa un plan documental integrado e 

interdisciplinario no que se inclúen actividade de fomento da lectura, busca 

documental e o traballo curricular. 

 Favorecerá o criterio propio do profesional na selección dos libros más adecuados 

para o seu grupo de alumnos e alumnas. 

 Levará a cabo unha individualización do ensino, integrando todo tipo de lectores e 

aumentando as posibilidades de éxito do plan. 
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  EEmmpprreeggaarráá  ffoonntteess  ddooccuummeennttaaiiss  ddiivveerrssaass  ddee  ccaarráácctteerr  oorraall,,  oouu  eenn  ssooppoorrttee  iimmpprreessoo  ee  

eelleeccttrróónniiccoo..    

  EEssttiimmuullaarráá  aa  pprroodduucciióónn  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  ssooppoorrtteess  ddiivveerrssooss..    

 Estimulará un tratamento funcional na utilización das TIC para a busca e 

elaboración de información: os recursos electrónicos mesturados/integrados cos 

materiais impresos nas aulas e na biblioteca escolar. 

 

2.4.2. PROPÓSITOS FUNDAMENTAIS  

Este Proxecto Lector ten dous propósitos fundamentais: 

1. Desenvolver hábitos lectores: 

Priorizarase: 

 O achegamento libre aos textos. 

 Os intereses dos nenos e nenas. 

 O uso de estratexias variadas de animación. 

 A recreación lúdica e plástica do lido, sen imposicións  ou cualificacións. 

 O acompañamento estratéxico da lectura. 

 Dar resposta da forma axeitada ao alumnado con dificultades de aprendizaxe 

nestes ámbitos e/ou que requira medidas de apoio e/ou reforzo. 

 
2. Desenvolver as capacidades para a comprensión de textos: 

Priorizarase de xeito alterno e complementario: 

 As capacidades comunicativas relacionadas coa comprensión. 

 A lectura ligada  directamente ás áreas curriculares, á programación de aula e a 

avaliación cos seus respectivos indicadores e niveis de logro. 

Propoñemos dúas estratexias para lograr estes dous propósitos fundamentais do 

Proxecto Lector. 

 Estratexia 1: Promover a lectura recreativa e de o pracer de ler a través da 

práctica sistematizada das seguintes actividades: 

 O momento do  conto (E. Infantil). 
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 Os canticontos ou  cancións que leven na súa estrutura  unha pequena 

historia (E. Infantil) 

 Codificación dos libros da biblioteca de aula,  usando cores segundo o seu 

contido. (E. Infantil) 

 A lectura libre por pracer (E. Infantil e Primaria) 

 Os libros da biblioteca de aula deben responder aos intereses e 

características dos nenos/as da clase, ser amenos, espertar  a curiosidade, 

a inventiva e a imaxinación. (E. Infantil e Primaria). 

 Organizar a biblioteca de aula de xeito que os libros estean ao alcance dos 

nenos (E. Infantil e Primaria) e coa portada á vista (E. Infantil) 

 Establecer a frecuencia da lectura semanal e o momento de lectura que se 

terá na aula.(E. Infantil e Primaria) 

 Organizar un espazo de lectura  cun clima cómodo, tranquilo, atractivo e 

efectivo (E. Infantil e Primaria) 

 Evidenciar ante o alumnado o noso gusto pola lectura para transmitir ese 

mesmo gusto nos nenos e nenas. (E. Infantil e Primaria) 

 Suxerir unha actividade previa e posterior para animar á lectura e recrear o 

lido. (E. Infantil e Primaria) 

 Uso de textos e/ou libros con moito apoio visual, de linguaxe sinxela e áxil. 

 Obradoiros de lectura e apadriñamentos lectores 

 
 Estratexia 2: Fortalecer as capacidades comunicativas relacionada coa 

comprensión  e a expresión lectora e escrita : 

 Establecer diariamente o momento da asemblea en E. Infantil para que 

podan expresarse libremente. 

 Permitir e favorecer a comunicación entre o alumnado sempre segundo 

unhas normas de respecto, escoita activa e participación espontánea. 

 Lectura individual e silenciosa previa a calquera actividade de lectura 

expresiva e en calquera materia do currículo. 

 Lectura exemplificadora do profesor, CD de audio ... 

 Formular predicións sobre o texto que se está a ler. 

 Facer preguntas sobre o que se leu. 
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 Aclarar posibles dúbidas acerca do texto. 

 Resumir ideas do texto. 

 Textos con erros, para identificar 

 Textos con lagoas para completar 

 Textos con frases “pirata” 

 Completar textos, engadir finais, reescritura segundo diversos criterios 

  LLooccaalliizzaarr    aa  iiddeeaa  pprriinncciippaall  dduunn  tteexxttoo..  

  EEllaabboorraacciióónn  ddee  rreessuummeess  ee  mmaappaass  ccoonncceeppttuuaaiiss..  

  FFoorrmmuullaacciióónn  ddee  pprreegguunnttaass..  

  PPrreegguunnttaass  ddee  rreessppoossttaa  lliitteerraall..  

  PPrreegguunnttaass  ““ppaarraa  ppeennssaarr””..  OO  lleeccttoorr  ddeebbeerráá  rreellaacciioonnaarr    ddiivveerrssooss    aassppeeccttooss  ddoo  

tteexxttoo  ppaarraa  aattooppaarr  aa  rreessppoossttaa..    

  PPrreegguunnttaass  ddee  eellaabboorraacciióónn  ppeerrssooaall..    EEssiixxeenn  aa  aassoocciiaacciióónn  ccoo  qquuee  ssee  ssaabbee,,  ssee  

ppeennssaa  oouu  ssee  tteenn  eexxppeerriimmeennttaaddoo..  

  TTrraabbaallllooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ee  ddooccuummeennttaacciióónn  oonnddee  ccaaddaa  uunn  bbuussccaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  aallggúúnn  tteemmaa  ccoonnccrreettoo  

  UUttiilliizzaacciióónn  ddee  ffeerrrraammeennttaass  iinnffoorrmmááttiiccaass  ppaarraa  aa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  tteexxttooss  ssoobbrree  

ttooddoo  nnooss  nniivveeiiss  ddee  55ºº  ee  66ºº  ddee  pprriimmaarriiaa..  

  

2.5. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 

2.5.1.  SITUACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR E OUTROS RECURSOS 

   A biblioteca do CEIP de Quiroga é un local moi amplo, de 100 metros cadrados de 

superficie, aínda que non todo o espazo é aproveitable, pois dúas das paredes están 

cheas de ventás, o que só permite colocar andeis de pouca altura. 

 
 Temos diferenciados e claramente marcados polos distintos andeis os espazos. 

Os libros de lectura están na parte dereita da biblioteca e os libros de consulta na 

parte esquerda.  

 Hai andeis diferenciados por cores para cada ciclo. No espazo de educación 

infantil dispoñemos dunha alfombra e un recanto con sofás, nos espazos dos 

ciclos de primaria hai mesas e cadeiras axeitadas a estatura dos nenos/as.  

 Temos tamén un andel con material audiovisual. 
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 Temos diferenciado no espazo da biblioteca o recuncho de audiovisuais con 

pizarra dixital e tres postos informáticos con impresora para consulta do alumnado 

e/ou mestres. 

 Hai unha zona delimitada e diferenciada para facer o préstamo, dotada con posto 

informático máis impresora. 

 Hai catro cursos empezouse a catalogar, seguindo as táboas da CDU,  todo o 

fondo bibliográfico do centro a través do programa MEIGA  para integrar deste 

xeito as TIC na xestión e organización dos fondos da biblioteca escolar. Ata o 

momento están catalogados arredor de 5.200 volúmenes pertencentes ao fondo 

bibliográfico de todos os niveis de educación primaria (libros de literatura infantil e 

xuvenil en lingua galega e castelá, libros en inglés, dicionarios, libros de consulta e 

enciclopedias, biografías, banda deseñada e  revistas) . 

    Na actualidade  estanse  a  catalogar os fondos de consulta. Froito deste 

traballo de catalogación é a posta en marcha durante o primeiro trimestre deste 

curso escolar 2018-2019 do préstamos a través do programa MEIGA co alumnado 

de 5º e 6º de primaria. 

 Funciona un equipo de biblioteca, coordinado pola mestra encargada da biblioteca 

e con representación das dúas etapas, a través dos titores ou de mestres de área. 

O número actual  de integrantes do equipo é de 9 mestres e mestras. 

 No curso escolar 2017-2018 incorporámonos ao PLAMBE o que supuxo un 

revulsivo económico que nos permitiu mercar e repoñer mobiliario e soporte 

técnico informático así como aumentar o presuposto destinado a mercar fondos 

bibliográficos nas distintas linguas  e tamén  xogos lúdicos e didácticos cos que  

creamos o “recuncho argalleiro”.  

 No curso actual incorporámonos ao programa de Bibliotecas Solidarias a través 

da actuación Voluntariado- A e  Bibliotecas Creativas. 

 A Biblioteca está aberta todo o horario lectivo, atendida pola responsable e polo 

resto dos  compoñentes  do  equipo  da  biblioteca.  Cada  titoría  dispón  dunha  

sesión na biblioteca para préstamo, contacontos, lectura e/ou investigación nos 

ordenadores. O resto do horario é a demanda dos usuarios.  

 Nos tempos de lecer a biblioteca está  atendida por dúas mestras do equipo.  
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 Funciona tamén un blog da biblioteca  http://bibliodoceipquiroga.blogspot.com/ 

con publicacións periódicas e novas relacionadas con actividades lectoras e 

escritoras que teñen lugar na biblioteca escolar ou xorden a partires dela. 

 Coa colaboración de todo o profesorado e os equipos EDLG e equipo TIC 

elaboramos e impulsamos un PDI ao longo de cada curso escolar que procura a 

adquisición das competencias básicas de todo o alumnado  e que serve de eixe 

vertebrador de todos os contidos e actividades curriculares, desde o Samaín, 

Nadal, Día da Paz, pasando polo Entroido, saídas e visitas escolares, festival de 

fin de curso... así como numerosos obradoiros nos que se abre a participación ás 

familias do alumnado. 

 Elaboramos tres boletíns trimestrais para toda a comunidade escolar nos que se 

reflicten as actividades programadas para ese trimestre, conmemoracións, 

recomendacións de lecturas e/ou enlaces a páxinas web de interese. 

 Cada mes de outubro faise formación de usuarios desde educación infantil ata 

primaria. 

 Temos bibliotecas de aula con préstamos periódicos por trimestre ou anuais 

 Desde a biblioteca escolar coordínase a “hora de ler” a través do  Plan Lector 

para cada nivel. 

 O obxectivo de centralizar os datos do fondo bibliográfico e a súa ubicación, 

estase levando a cabo pouco a pouco, pois é preciso un expurgo e a catalogación 

de todo ese material que aparece disperso tanto nas titorías como nas aulas de 

PT, AL e Orientación. Os documentos que deban permanecer en outras 

dependencias do centro, seccións de aula etc., rexistraranse como préstamos da 

biblioteca xeral. O noso obxectivo a curto prazo  é saber en todo momento onde 

está cada material. 

  
22..66..  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDOO  PPRROOFFEESSOORRAADDOO  

 

   Cinco dos nove membros do equipo da biblioteca na actualidade están no mesmo 

desde o deu inicio e durante tres cursos formáronse a través de PFPP en grupos de 

traballo no centro específicos para desenvolver esta labor na biblioteca e contan con 

formación no programa MEIGA.  

http://bibliodoceipquiroga.blogspot.com/
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   Outro dos compoñentes do equipo é o coordinador das TIC no centro e durante este 

curso estase formando en robótica a través do programa Bibliotecas Creativas e 

transmite esa formación ao resto do equipo. Tamén durante o presente curso estase a 

desenvolver un PFPP no que participan a meirande parte dos membros do equipo da 

biblioteca.  

   Consideramos pois que neste apartado estamos a cumprir os obxectivos que nos 

propuxemos no momento de adquirir o compromiso de formar parte deste equipo e de 

xeito periódico buscamos a formación que imos precisando para desenvolver o noso 

labor na biblioteca escolar. 

 

3. OBXECTIVOS,  FUNDAMENTOS E ORGANIZACIÓN 

   Tendo en conta os resultados do traballo diario nas aulas e constatados os problemas 

e dificultades que presentan os alumnos, pretendemos presentar neste documento un 

Plan Lector que posibilite a corrección das deficiencias en canto ao manexo da lectura e 

a escritura como ferramenta básica para o estudo e para entender calquera mensaxe 

que sexa preciso descifrar tanto nas diferentes áreas curriculares como nos contextos 

habituais da vida cotiá. 

3.1. OBXECTIVOS XERAIS 
 

 Fomentar a lectura recreativa e a lectura para a aprendizaxe  utilizando todo tipo 

de textos e distintos soportes. 

 Proporcionar un continuo apoio ao programa de ensino-aprendizaxe. O Proxecto 

Lector está integrado no  PEC, sendo deseñado e posto en práctica por todo o 

equipo docente. 

 Favorecer a compensación das desigualdades de orixe do noso alumnado, 

aplicando métodos e procedementos para mellorar e resolver as dificultades que 

podan presentar na comprensión e na expresión, tendo en conta a súa idade e 

as características persoais. 

 Contaxiar a curiosidade, o interese, o descubrimento ou a profundización na 

lectura e na escritura tanto ao alumnado como a toda a comunidade educativa 

implicándoa no proceso. 
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 Deseñar e elaborar materiais de traballo e propostas tanto para a promoción 

lectora coma escritora, transformando a biblioteca escolar nun centro xerador de 

actividades que desenvolvan hábitos e competencias lectoras, escritoras e 

habilidades de aprendizaxe. 

 Implementar dentro da competencia lectora e escritora do noso alumnado o 

emprego das TIC. 

 Educar no uso crítico da información 

 Apoiar a adquisición das competencias clave.  

 Atender ás demandas de cada un dos niveis e sectores da comunidade 

educativa así como á diversidade do alumnado. 

 
3.2. FORMACIÓN DE LECTORES COMPETENTES 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS DOS LECTORES COMPETENTES NA  SOCIEDADE DA INFORMACIÓN 

   
  Todos  os  obxectivos  sinalados  no  parágrafo   anterior   perseguen  formar  lectores  

competentes, é dicir,  que  lean comprensivamente, que saiban  interpretar o que len, 

que sexan capaces de emitir xuízos críticos e que escriban para expresar e comunicar 

na sociedade da comunicación e da información na que viven. 

   A responsabilidade da institución educativa é, máis que “facer lectores”,  desenvolver 

a   competencia   lectora  do  alumnado.   Preparar  lectores  competentes  esixe  que  o  

profesorado coñeza moi ben en que consiste a denominada competencia lectora e 

saiba planificar actividades para desenvolvela en función dos distintos textos que vai ler 

o seu alumnado. 

   O  profesorado  debe  ter  en conta  que estas  estratexias  ou habilidades  non  se 

adquiren ni maduran soas, apréndense e polo tanto, debe formar parte dunha 

aprendizaxe sistemática e organiza ao longo do currículo. Estas habilidades ou 

estratexias básicas son: 

 memorizar 

 interpretar 

 valorar 

 organizar os textos que se len e que deben ser de todo  tipo: argumentativos, 

narrativos, expositivos, poéticos, periodísticos, descritivos e dramáticos. 
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3.3. O PROCESO LECTOR  

   O proceso lector pode definirse como os pasos ou etapas que seguen as persoas ao 

ler e que lles permite comprender. Estes pasos ou etapas son coñecidos como: antes 

de ler, durante a lectura e despois da lectura. Están relacionados con procesos 

mentais, estratexias e actividades que facilitan transitar por este camiño e alcanzar a 

competencia lectora. Os lectores competentes, os que comprenden o que len, realizan 

de xeito automático este proceso, é dicir, seguen estes tres pasos. Pero mentres os 

alumnos se converten en lectores autónomos hai que ensinarlles como facelo, é dicir, 

orientar cada etapa, realizando unha serie de actividades en cada unha que lles permita 

ir construíndo o significado do texto e polo tanto comprender. 

   É  función dos docentes acompañar aos alumnos e alumnas a transitar polo proceso 

lector. Por iso é imprescindible que coñezan que actividades poden realizar en cada 

unha delas para practicar estratexias lectoras para aprender a ler comprensivamente. 

 

 A etapa antes de ler pode definirse como o momento previo á lectura que   

consiste  na  realización  de  actividades   relacionadas  co  contido desta. É unha 

etapa onde a mente realiza unha serie de actividades, para empezar a ler cunha 

idea previa  do que pode haber dentro do texto.  

   As actividades desta etapa son: 

 Identificar o tipo de texto.  Para, identificar o tipo de texto antes de ler 

pódense realizar exercicios como: ler o título, observar as ilustracións, 

fixarse nas distintas partes da lectura e da forma dos parágrafos, ler as 

primeiras dúas liñas, etc. Cando o alumnado sabe que tipo de texto vai a ler 

pode formarse unha idea do seu contido e saber o que van atopar. 

 Establecer o propósito da lectura.   Se o alumnado ten claro que esperan 

alcanzar mediante a lectura, esta adquire un sentido: para aprender acerca 

dun tema, utilizar a información para unha tarefa, resolver un problema ou 

facer unha investigación, comprender e gozar ou para encontrar un dato 

específico. 

 Activar os coñecementos previos.  É dicir o que saben, coñecen ou  teñen 

vivido en relación coa lectura que van realizar. Ao ser a lectura un proceso 
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de interpretación e de construción de ideas a partires do contido desta, a 

activación de coñecementos previos é fundamental, pois constitúen a base 

desta construción. 

 
 A etapa durante a lectura ou “lectura consciente”. É o momento no que o lector 

interactúa co texto  para  exercitar estas destrezas necesarias para que os nenos 

e nenas comprendan o que len. 

 
 Identificar a idea principal , é dicir o asunto do que tratan todas ou a maioría 

de partes do texto. A estratexia é a capacidade de identificar o tema dunha 

lectura ou parágrafo, noutras palabras, saber de que trata. 

 Entender  palabras  novas. Non se trata unicamente de coñecer o 

significado dunha palabra,  senón de interiorizalo e para iso utilizalo é 

fundamental. Para entender palabras novas podemos consultar o dicionario 

ou deducir o significado a partires do contexto no que están as palabras. 

 Comparar. É capacidade de establecer diferenzas e semellanzas. Esta 

habilidade permite fixar a atención en dúas ou máis cousas e atopar en que 

se parecen e en que se diferencian. 

  Establecer causa-efecto.  É a capacidade de identificar por que sucede 

algo e a súa consecuencia ou efecto. 

 Diferenciar feito de opinión 

 Na etapa despois da lectura o lector reacciona preguntándose que 

comprendeu,  que foi o que máis lle gustou, con que ideas non está en acordo e, 

en xeral, que pensa do que leu.  O proceso de comprensión non finaliza cando 

se termina de ler un texto, pois é despois de ler cando organizamos na mente as 

ideas e os elementos importantes que durante a lectura se obtiveron e que 

permitiron elaborar o significado do texto.  Estas actividades deben realizarse 

despois de ler, orientadas a: 

 Resumir o lido. Utilizando preguntas e esquemas. 

 Dramatizacións. 
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 Debuxos. realizando debuxos de personaxes ou das escenas que máis lles 

gustaran do texto. 

 Cambiar o final.   

 
3.3.1. COMPETENCIA LECTORA. COMPETENCIA LITERARIA 

   Ata hai pouco considerábase que existía unha competencia lingüística xeral que 

permitía a comprensión e a produción da linguaxe. Non obstante, o traballo diario na 

aula permite comprobar, unha e outra vez, que los comportamentos lingüísticos do 

alumnado varían de forma alarmante en función de si se le ou se escribe. Tanto é así 

que, en ocasións, encontramos alumnos que prefiren ler antes que escribir e, ao 

contrario, alumnos que optan voluntariamente pola escritura antes que pola lectura. 

   Diariamente, comprobamos nas aulas que a escritura pode ser unha boa estratexia 

cando o que se pretende é o desenvolvemento da competencia lectora do alumnado. 

Escribir posibilita a toma de conciencia sobre certas dimensións lingüísticas e 

discursivas que non sempre son tidas en conta e constitúen un obstáculo para a 

comprensión. 

    A  escritura debe estar moi ben organizada e para iso  ten  que planificarse en función  

da resolución dos problemas que o alumnado vai a encontrar á hora de ler textos. En 

definitiva: hai que ser consciente de por que e para que se manda ler e escribir ao 

alumnado. E este, ao mesmo tempo, debe saber tamén por que e para que realiza 

estas tarefas de escritura e de lectura. Trátase, polo tanto, de converter a escritura e a 

lectura en actos conscientes. 

3.3.2. LITERACIDADE 

 

   Por literacidade enténdese o concepto que fai referencia ao conxunto de  

competencias e habilidades que capacitan a unha persoa para recoller e procesar a 

información  en   determinado  contexto   mediante  a    lectura   e   convertela   en  

coñecemento, que pode ser manifestado oralmente ou mediante a escritura.  

   Desde os primeiros años de vida e antes de iniciar a etapa escolar, os nenos e nenas 

atópanse rodeados de libros, anuncios, folletos, catálogos e todo tipo de prensa ou 

documentos con letras e símbolos, todos eles asociados á cultura a que pertencen. A 

este fenómeno que abarca bastante tempo antes da alfabetización da aprendizaxe 
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formal coñécese co nome de literacidade emerxente e pode verse reflectido na 

capacidade do/a neno/a para saber como utilizar un libro ou a que se refiren os 

símbolos que percibe. 

   A continuación, iníciase a etapa escolar na que o alumno adquire as habilidades 

formais que permiten a lectoescritura, así como as destrezas fonolóxicas (aprender a ler 

e escribir). Estas aprendizaxes pasarán a ser un medio de adquisición doutros 

coñecementos e de xeito gradual e mediante as experiencias da vida cotiá, adquiriranse 

tamén as habilidades necesarias que conforman a literacidade. Son moitas as 

situacións cotiás do día a día nas que a linguaxe escrita ten un papel fundamental           

(lectura de letreiros, carteis, formularios, panfletos e/ou documentos). 

   O uso das novas tecnoloxías (internet, videoxogos) transformou as prácticas de 

lectura e escritura tradicionais. A alfabetización mediática de internet deu inicio a unha 

nova cultura dixital e, a pesares de que a escola se foi transformando e reformulando a 

visión tradicional da aprendizaxe  da lectura e a escritura, segue existindo unha enorme 

brecha entre a forma en que ensinamos a ler e escribir na escola e o conxunto 

sofisticado de pautas e prácticas de lectura e escritura  dixital que os alumnos usan fora 

deste ámbito.  Así que  se plantexa  a  necesidade de formación de lectores críticos o 

que evidencia a urxencia de repensar as prácticas letradas  no escenario escolar xa que 

estas non evolucionaron ao mesmo tempo que a tecnoloxía.  

   Podemos constatar que a partir dos videoxogos e outros usos de  Internet, os 

alumnos e alumnas de hoxe en día desenvolven un conxunto de novas habilidades  e 

de novas prácticas de lectura e escritura. Isto implica preguntarnos que tipo de lectores 

e escritores queremos producir e para que propósitos. Para contestar a esta pregunta 

non nos queda máis que recoñecer a multiplicidade de literacidades que existen hoxe 

en día e incorporalas  a nosa experiencia docente. 

 

Habilidades esenciais de alfabetización dixital para a biblioteca do século XXI 

 

 

 

 

 

 

 Como funcionan os motores de búsqueda e sistemas 

de recuperación da información. 

 Escritura científica e pensamento crítico. 

 Destrezas de comunicación en liña. 

 Privacidade e protección da información. 

 Dereitos e responsabilidades no entorno dixital. 

 Ética da información. 
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3.4. METODOLOXÍAS MÁIS AXEITADAS 

 
  “Hora de ler”: coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da 

información, dedicarase un tempo diario de 30 minutos á lectura dentro da 

práctica docente de todas as materias e de forma simultánea para todos os 

 

As noticias falsas 

en Internet 

propáganse seis 

veces máis rápido 

que as 

verdadeiras 
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cursos e grupos entre a primeira e segunda sesión da mañá (de 10:50 a 11:20 

horas)  

 Promoverase  a  integración  e  o  uso  das  tecnoloxías  da  información  e  a  

comunicación na aula como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as 

tarefas de ensino e aprendizaxe. 

 Para unha eficaz adquisición das competencias e a súa integración efectiva no 

currículo, deberanse deseñar actividades de aprendizaxe integradoras que 

permitan ao alumnado avanzar cara o resultado da aprendizaxe de máis dunha 

competencia ao mesmo tempo. Para isto aproveitaranse as posibilidades que 

ofrecen as metodoloxías por proxectos así como os recursos e actividades 

ofertadas  e promovidas pola biblioteca escolar. 

 
 

3.5. A BIBLIOTECA ESCOLAR COMO RECURSO IMPRESCINDIBLE E FACTOR DE 

COMPENSACIÓN SOCIAL 

3.5.1  MARCO LEGAL 

 
- LOE Art.113 (Os centros de ensino disporán dunha biblioteca escolar) 

- Real Decreto 1513/2006, Art. 6 p.4 sobre competencias básicas (A lectura constitúe 

un factor fundamental para o desenvolvemento das competencias básicas) 

- Decreto 105/2014, do 4 de setembro. En concreto no TÍTULO III artigo 18 Bibliotecas 

escolares e lectura (Así mesmo, os centro docentes contarán cunha biblioteca escolar, 

instrumento fundamental para o desenvolvemento do programa de promoción  da  

lectura (Proxecto  Lector  de  Centro),  como  centro  de  referencia  de recursos  da  

lectura  da  información  e  da  aprendizaxe  e  punto  de  encontro  entre alumnado, 

profesorado e familias que facilite a comunicación, a creatividade, as aprendizaxes e o 

traballo colaborativo ademais de estimular os intercambios culturais no centro.) 

- Instrucións no mes de setembro da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos 

en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares, durante o 

curso escolar, nos centros docentes de niveis non universitarios, de titularidade da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
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3.5.2.  FUNCIÓNS QUE DEBE CUMPLIR A BIBLIOTECA ESCOLAR 

   A existencia dunha biblioteca escolar organizada e dinamizada permite e facilita: 

 Adquisición e consolidación de hábitos de lectura e escritura. 

 Apoio aos procesos de ensino-aprendizaxe co tratamento da lectura comprensiva 

en todas as áreas curriculares . 

 Desenvolvemento de habilidades e de competencias básicas 

 A alfabetización múltiple co achegamento a distintos soportes e formatos nos que 

se transmite a información. 

 Acceso igualitario aos recursos culturais sendo un recurso imprescindible como 

factor de compensación das desigualdades socioculturais e económicas de orixe 

do alumnado e das familias. 

 Aprendizaxe autónoma. 

 Integración das tecnoloxías da comunicación e da información na recollida e 

tratamento dela así como na sección de lecturas en formato dixital. 

 Educación nunha vivencia distinta, gratificante e saudable do tempo de lecer. 

 Apoio ao tratamento da diversidade do alumnado. 

 Ser centro de recursos ao servizo de toda a comunidade educativa. 

 Apoio aos proxectos e programas que leva a cabo o centro educativo. 

 Prestar servizos diversos: lectura en sala, préstamo, información, formación de 

usuarios, actividades de fomento da lectura e a escritura, acceso a internet...) 

 Fomentar a formación, información e participación das familias para que 

colaboren na formación lectora do alumnado. 

 Ser un espazo aberto e interactuar con todos os recursos e institucións do 

contorno. 
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3.5.3.  ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

    A biblioteca acolle, organiza, facilita e difunde, entre os diversos sectores da 

comunidade escolar, os recursos existentes para un uso eficaz destes. O bo 

funcionamento da biblioteca escolar supón unha axuda fundamental para o labor de todo 

Cada inicio do curso escolar a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos publica 

no DOG as instrucións sobre a organización e funcionamento da biblioteca escolar para 

ese curso 

 Responsable da biblioteca escolar. 

  A persoa responsable da biblioteca escolar é designada pola dirección garantindo no 

posible a estabilidade e o bo funcionamento deste servizo. Para iso terase en conta o 

interese, a idoneidade, a formación ou experiencia neste ámbito así como a 

dispoñibilidade horaria do profesorado. Formará parte da CCP do centro. 

Funcións do/a responsable da biblioteca escolar: 

 Elaborar o proxecto anual da biblioteca escolar, atendendo ao PEC do centro, e 

unha memoria final. 

 Colaborar no deseño e posta en práctica do proxecto lector de centro, 

coordinándoo se é o caso. 

 Informar ao claustro das actividades da biblioteca e integrar as súas suxestións. 

 Difundir  os  fondos existentes  e  as súas posibilidades de consulta entre toda a  

      comunidade escolar. 

 Definir os criterios para o préstamo e atender este servizo xunto co equipo de 

apoio á biblioteca escolar. 

…a biblioteca debe ser 

áxil, creativa, centrarse  

no usuario e as súas necesidades,                               

e por riba de todo implicarse na 

APRENDIZAXE. 
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 Asesorar ao profesorado en técnicas de animación á lectura, estratexias de 

dinamización, formación de usuarios e traballo documental, seleccionando e 

elaborando materiais, xunto co resto do equipo, para a formación do alumnado 

nestes aspectos. 

 Coordinar o equipo de apoio á biblioteca escolar. 

 Equipo de apoio á biblioteca escolar. 

Estará formado por mestres e mestras dos  diferentes  ciclos  e niveis  do  centro 

que traballarán  en  coordinación  coa persoa responsable da biblioteca para a  

consecución dos obxectivos previstos e a posta en marcha das actividades 

organizadas.  A  xefatura de  estudos, aproveitando  as  marxes  horarias  do  cadro  

do profesorado,  preverá  as necesidades  da  biblioteca  escolar  á hora de  elaborar  

os  horarios,  nos que quedará recollida a participación neste servizo.                                                                                   

O equipo da biblioteca reunirase unha vez cada mes, preferentemente na primeira 

ou segunda semana do mesmo. 

Funcións do equipo de apoio á biblioteca escolar: 

 Apoiar a/o responsable da biblioteca na organización e dinamización da mesma. 

 Recompilar informacións, materiais e recursos necesarios para o bo 

funcionamento do servizo, co fin de facilitárllelos aos usuarios da biblioteca 

escolar. 

 Cooperar no deseño, organización e posta en marcha das actividades 

programadas. 

 Establecer criterios para a adquisición e actualización de infraestrutura, 

equipamento e fondos para a biblioteca escolar. 

 Recoller propostas e suxestións do profesorado e o alumnado coa fin de mellorar 

as intervencións para o desenvolvemento da competencia lectora e escritora, o 

hábito lector e as habilidades no uso das novas tecnoloxías da comunicación e a 

información. 
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 Comisión da biblioteca no consello escolar 

    No CEIP de Quiroga, a composición da Comisión da biblioteca estará formada polos 

seguintes membros: 

 Director/a 

 Xefe/a de estudos 

 Responsable da biblioteca escolar do centro 

 Representante nomeado pola ANPA 

 Responsable da Biblioteca Pública Municipal de Quiroga 

 Un/unha  mestre/a representante do profesorado. 

 Representante do concello 

 Un representante dos pais/nais da comunidade escolar 

Funcións da comisión da biblioteca escolar: 

 Analizar as necesidades da biblioteca escolar referidas a infraestrutura, 

equipamento, mantemento e atención en horario lectivo e extraescolar. 

 Realizar propostas ao consello escolar para as melloras necesarias. 

 Xestionar a apertura da biblioteca en horario extraescolar, procurando as 

necesarias colaboracións e garantindo que todas as intervencións se realizarán 

seguindo os criterios establecidos polo equipo e o/a responsable  da biblioteca 

escolar. 

 Propor estratexias de colaboración entre a biblioteca escolar e a biblioteca 

pública do concello. 

 Promover actividades de sensibilización e dinamización cultural entre toda a 

comunidade escolar. 

 Establecer contactos e realizar xestións cos sectores culturais, educativos, 

sociais e económicos do contorno que poidan colaborar coa biblioteca escolar 

para acadar os seus obxectivos. 
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4. SISTEMATICACIÓN DAS INTERVENCIÓNS 

4.1 FOMENTO DE HÁBITOS DE LECTURA EN TODAS AS ÁREAS 
 
4.1.1 DESDE O LIBRO: 

 

 Suxestións e recomendacións (presenciais, impresas, paneis) 

 Presentacións de libros, lecturas en xornais 

 Mochilas viaxeiras 

  Maletas viaxeiras 

 Guías de lectura (das distintas materias do currículo) 

 Programas sobre temas, xéneros 

 Visitas de autores (escritores, ilustradores) 

 Exposicións de novas adquisicións e libros de interese para desenvolver o 

PDI e os proxectos de aula. 

 Apadriñamentos lectores. 

4.1.2 DESDE A ESCRITURA: 
 

 Xogos coa linguaxe (dicionarios fantásticos …) 

 A tradición oral e a poesía (recompilar-recrear-crear) 

 Provocación de historias (individuais, colectivas, con cartas,…) 

 Creación de dossiers, diarios, xornais... 

 Participación a través de artigos na revista escolar. 

 Creación de libros (libros viaxeiros …) 

4.1.3 DESDE A ORALIDADE: 

  Xogos fonéticos coas palabras 

 Traballo oral co folclore infantil 

  Aprender letras de cancións, analizalas e cantalas 

  Recitados de poesías 

  Contar contos, historias e relatos 

4.1.4 DESDE OUTRAS FORMAS DE EXPRESIÓN: 

 

 Debuxos a partir da lectura de contos 

 A ilustración, o cómic 

 A fotografía, a publicidade 
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 O cine, o teatro, a música e os concertos instrumentais 

 Proxeccións, audicións, espectáculos 

CURSOS ACTIVIDADES E INTERVENCIÓNS 
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 Asemblea diaria na 1º sesión da mañá e na da tarde. 

 Media hora diaria para traballar a lectura. 

 Investigación en Internet sobre os temas dos proxectos 

 Elaboración dos paneis dos proxectos.  

 Tempo diario para “ler” e “investigar” nos libros que estarán no 

recuncho do proxecto. 

 “Ssss … imos escoitar un conto”: contos clásicos e outros 

relacionados cos proxectos. 

 Cancións relacionadas cos temas do currículo e cos proxectos 

 Tempo diario para “ler e ver” os libros dispoñibles na biblioteca de 

aula. 

 Lectura de imaxes, pictogramas, símbolos … 

 Iniciación á lecto-escritura: vogais e/ou consoantes. 

 Discriminacións fonéticas e fonolóxicas. 

 Lectura en voz alta de palabras ou frases sinxelas (6º de E. 

Infantil) 

 Representación plástica de palabras ou frases lidas( 5º, 6º E. 

Infantil) 

 Actividades de escritura: escribir o seu nome, escribir (como eles 

saben e poden facelo) palabras significativas, listas, receitas … 

 Actividades de escritura: completar palabras significativas e 

sinxelas (6º E. Infantil) 

 Servizo de préstamo semanal na biblioteca do centro. 

 “A mochila viaxeira”. 
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 Lectura en voz alta e/ou lectura silenciosa. 

 Media hora diaria de lectura na segunda sesión matinal das clases. 

 Utilización da biblioteca do centro e a da aula. 

 Xogos de agudeza visual e discriminación de sons. 

 Sopas de letras. 

 Expresar oralmente e mediante o xogo o que  comprenderon. 

 Expresar os sentimentos que suscitou neles a lectura. 

 Escritura dos seus propios contos para lelos na aula. 

 Selección de libros para ler na aula (ver cadro selección plan lector)   

 Planificación da lectura en tres pasos: antes de ler, durante a lectura e 

despois da lectura 

 Antes de ler: lectura do título e comentario cos alumnos/-as   dos 

posibles temas do texto. 

 Durante a lectura: lectura en voz alta por parte do profesor e lectura 

en voz alta por parte dos alumnos/-as. Neste momento pódese 

diagnosticar como é a súa  velocidade lectora, parte fundamental e 

decisiva na comprensión lectora. 

 Despois da lectura: realización de preguntas de comprensión, 

encamiñadas a comprobar o grado de entendemento do texto e o 

grado de memorización do lido. As preguntas de comprensión 

deben ir encamiñadas a comprobar o que os alumnos retiveron do 

texto e o que se nos conta nel. 

 Utilización do dicionario para buscar palabras que non entenden, de 

forma que vaian aumentando o seu vocabulario. 

 Exercitación da habilidade visual encamiñada a que o ollo capte o maior 

número de palabras posible a ler, é dicir, aumentar a velocidade lectora: 

sinalar palabras dunha lista que empecen ou rematen igual, unir partes 

dunha palabra e escribila enteira,… 

 Actividades de escritura nas que se practiquen os textos que se 

traballaron 

 Actividades que exerciten a memoria: sinalar nunha lista dada, palabras 

que apareceron no texto, indicar se é verdadeiro ou falso o que se indica 

sobre o texto, … 

  Lectura en voz alta de pequenos textos relacionados co lido, nos cales 

se substituíu algunha palabra por un pictograma, faltan letras, faltan 

palabras que se debuxaron á marxe. Deste xeito, practícase a 

comprensión, exercítase a velocidade lectora e trabállase a entoación. 

 Actividades de síntese dun contido concreto dun texto lido nas que se 

completen resumes ou mapas conceptuais dunha forma moi sinxela e 

guiada. 

 Servizo de préstamo semanal na biblioteca do centro. 

 “A mochila viaxeira”. 
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 Lectura en voz alta e/ou lectura silenciosa. 

 Media hora diaria de lectura na segunda sesión matinal das clases 

 Presentación lectora: No inicio de cada tema das distintas áreas, neses 

primeiros minutos da clase, practicamos a lectura silenciosa e en voz alta 

dese texto introdutor dos diferentes temas. A continuación realízanse 

actividades de comprensión oral, incluíndo esquemas e resumos. 

 Dedicamos media hora semanal de lectura controlada para corrixir 

defectos lectores e afianzar hábitos: velocidade, comprensión e 

expresión lectora. 

 Nas áreas de lingua ademais do tempo dedicado especificamente para 

lectura nos libros, hai tamén un espazo para ler as novas do xornal para 

inculcar o interese pola lectura neste tipo de medio. 

 Selección de libros para ler na aula (ver cadro selección plan lector)   

 Visitas periódicas á biblioteca do centro para ler nesa dependencia libros 

ou tamén, para levalos en calidade de préstamo. 

 Busca en Internet de documentación para estimular a lectura de libros e 

xornais neste medio. 

 Participar en todas as campañas lectoras organizadas pola biblioteca do 

noso colexio. 

 Animar a que visiten a Biblioteca Pública Municipal do noso concello e 

utilicen os libros que hai nela.. 

 Unha vez á semana traballar coa prensa escrita a través do programa 

“Prensa na escola” do xornal La Voz de Galicia 

 Formular  hipóteses  baseándose  nos índices textuais: títulos, 
ilustracións,… 

 Exercicio  da lectura  en voz alta  para  mellorar  exactitude, velocidade, 

fluidez e expresividade. 

 Práctica da lectura tanto extensiva  como intensiva. 

 Usar o “skimming” sempre e cando estea  dominada a lectura  intensiva.   

 Identificación da  idea principal. 

 Elaboración  do resumo. 

 Ensinar  a  formular e responder preguntas. 

 Estruturar os textos narrativos ou poéticos centrándose en:  elementos, 

elaborando  un mapa  da historia, empregando  preguntas  na lectura 

guiada. 

 Significado  de palabras por:  claves contextuais  e uso do dicionario   

 Servizo de préstamo semanal na biblioteca do centro. 

 “A mochila viaxeira”. 
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 Media hora diaria de lectura na segunda sesión matinal das clases 

  Presentación lectora: No inicio de cada tema das distintas áreas, neses 

primeiros minutos da clase, practicamos a lectura silenciosa e en voz alta 

dese texto introdutor dos diferentes temas. A continuación realízanse 

actividades de comprensión oral, incluíndo esquemas e resumos. 

 Dedicamos media hora semanal de lectura controlada para corrixir 

defectos lectores e afianzar hábitos: velocidade, comprensión e 

expresión lectora. 

 Selección de libros para ler na aula (ver cadro selección plan lector)   

 Perfeccionar a pronunciación, entoación, velocidade e o ritmo na lectura. 

 Espertar e aumentar o interese dos alumnos/as pola lectura 

 Potenciar a comprensión lectora en tódalas áreas do currículo e ampliar 
o vocabulario. 

 Exercicio  da lectura  en voz alta  para  mellorar  exactitude, velocidade, 

fluidez e expresividade. 

 Práctica da lectura tanto extensiva  como intensiva. 

 Identificación da  idea principal. 

 Elaboración  do resumo. 

 Lograr que a maioría do alumnado descubra a lectura como un elemento 
de goce persoal. 

 Fomentar no alumno/a, a través da lectura, unha actitude reflexiva e 
crítica ante as manifestacións do entorno. 

 Recoñecer a estrutura dun determinado texto (presentación, no e 
desenlace). 

 Distinguir diferentes tipos de textos (narrativo, descritivo, expositivo…) 

 Recoñecer o sentido global dun texto e identificar as ideas principais e 
secundarias do mesmo. 

 Fomentar o uso do dicionario. 

 Usar o “skimming” e o “scanning” como técnicas de lectura. 

 Potenciar o uso das bibliotecas municipal, do centro e da aula. 

 Producir textos cunha estrutura narrativa coherente, aplicando as normas 
básicas de ortografía, coidando a caligrafía, a orde e a presentación. 

 Desenvolver a creatividade, fantasía e imaxinación. 

 Busca en Internet de documentación para estimular a lectura de libros e 

xornais neste medio. 

 Participar en todas as campañas lectoras organizadas pola biblioteca do 

noso colexio. 

 Coñecer aos autores para tomar contacto cos creadores das historias. 

 Servizo de préstamo semanal na biblioteca do centro. 

 “A mochila viaxeira” 
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   NIVEIS                       ITINERARIOS   LECTORES 
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       1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 Lecturas sinxelas 

escollidas polo/a 

mestre/a. 

 

 Osito 

Editorial Alfaguara 

 Contos de hoxe 

  Editorial Vicens Vives 

 El rey Babar 

Editorial Alfaguara 

 Contos de hoxe 

  Editorial Vicens Vives 
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       1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 El arca de los cuentos 
  Editorial Vicens Vives 

 O macaco de rabo 

curtado. 
 Editorial Ir Indo  

 

 El arca de los cuentos  

   Editorial Vicens Vives 

 Unha viaxe no tempo 

Editorial Everest 

 

 El arca de los cuentos  

   Editorial Vicens Vives 

 Non me gusta ler             

Editorial Vicens  Vives 
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1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 Magali por fin lo sabe 
Editorial Anaya 

 Os meus amigos os 

piratas 
Editorial Vicens Vives 

 Versos vegetales 
Editorial Anaya 

 A vaca titiriteira      
Editorial Bruño 

 El superzorro.                         

Editorial Alfaguara  

 O dado encantado 
Editorial Everest 
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1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 Judy Moody se vuelve 

famosa 
  Editorial Alfaguara  

 Xan Guindán 

mensaxeiro. 
Editorial  Alfaguara 
Obradoiro 

 Extraño, muy extraño 
Editorial Alfaguara 

 A formiga coxa      
Editorial Vicens Vives 

 Piruleta.                         

Editorial Alfaguara  

 Os soños na gaiola. 

Edicións Xerais 
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1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 La maravillosa 

medicina de Jorge. 
Editorial Vicens Vives 

 O misterio do faro vello   

Editorial Xerais 

 Matilda              
Editorial alfaguara 

 A serea do deserto   

Editorial Alfaguara 

Obradoiro  

 Cuentos en verso para 

niños perversos.    
Editorial Alfaguara 

 Pipi Mediaslongas. 
Editorial Kalandraka 
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1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 Sopa de Europa.      
Editorial Alfaguara 

 Sadako e as mil grúas 

de papel. 
Editorial Everest  

 La lección de August 

PRH Grupo editorial 

 O principiño.     
Editorial Árbore 

 

 La lección de August 

PRH Grupo editorial 

 Dúas bagoas por 

máquina             
Editorial Xerais 
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4.1. LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN PARA A BIBLIOTECA 

 
  Sen prexuízo de todo o sinalado con anterioridade e tendo en conta o calendario de 

conmemoracións do libro e da lectura,  o equipo da biblioteca escolar terá sempre en 

conta as seguintes actuacións distribuídas por trimestres. 

Este calendario de actividades e intervencións é de carácter xeral e non exclúe que ao 

longo do curso escolar, na biblioteca do centro, se leven a cabo outras actividades non 

programadas nun primeiro momento pero que poden xurdir  ao longo do mesmo, como: 

visitas  ou encontros con escritores ou ilustradores, contacontos externos ao centro 

ofertados polas editoriais coas que traballamos, obradoiros de animación á lectura … E 

por isto que este plan lector ten carácter flexible e aberto. 

 
                                                             1º TRIMESTRE 

  

 

Xestión técnica  
e organización 

 

- Elaboración e difusión de horarios: do equipo de biblioteca, do uso de 

espazos, do préstamo, dos mestres de garda... 

- Elaboración das aportacións á PXA: recursos humanos, obxectivos, 

espazos dispoñibles, avaliación. 

-  Distribución dos espazos necesarios na biblioteca. 

-  Elaboración dos pasaportes e carnés lectores e distribución. 

-  Expurgo da biblioteca do centro e das seccións de aula  

- Concreción das actividades anuais relacionadas coa lectura, escritura e 

PDI.  a desenvolver no curso escolar 

-  Orzamento do centro destinado á adquisición de novos fondos (15%) 

 

 

Dinamización 

 

 

 

 

- Comezo do servizo de préstamo no mes de outubro 

- Formación de usuarios e voluntariado da biblioteca escolar. 

- Elaboración e difusión do boletín trimestral da biblioteca co resumo das 

actividades a desenvolver na mesma durante o trimestre. 

- Comezo do servizo da “mochila viaxeira” en todos os niveis. 

- Colaboración coa hora de ler que se desenvolve nas aulas. 

- Selección de fondos e documentación relacionados cos proxectos  e 

plans lectores que se desenvolverán nos ciclos de E. Infantil e os que se 

leven a cabo nos niveis de Primaria. 

- Utilización da biblioteca e os seus recursos para actividades de 

contacontos na etapa de E. Infantil. 

- Asesoramento e información ao Claustro sobre recursos para apoiar as 

actividades relacionadas coas celebracións, efemérides, desenvolvemento 

dos proxectos.... 
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Dinamización 

 

- Dinamización sistemática a través dos recursos como o taboleiro de 

cortiza, o blog, o boletín trimestral... 

- Conmemoracións :  

 24 de outubro: Día da biblioteca.  

 Todo o mes: Mes da biblioteca escolar a proposta da IASL  

 25 de novembro: Día internacional da eliminación da violencia conta a 

muller. 

- Realización das actividades relacionadas co PDI 

 Decoración e ambientación da biblioteca 

 Exposición de libros e material relacionado co PDI 

 Presentación na biblioteca do PDI ao alumnado. 

 Convocatoria dun concurso literario de contos de medo con motivo da 

celebración do Samaín en colaboración co EDLG. 

- Proposta de lecturas para o nadal a través dun folleto elaborado en 

colaboración co EDLG. 

                                                                2º TRIMESTRE                                                     

 

 

Xestión técnica   

e organización 

 

- Continuar co proceso de catalogación dos fondos existentes e 

preparación do catálogo de novas adquisicións. 

- Redecoración da biblioteca segundo o PDI. 

- Grupo de traballo 

- Realización de préstamo aos diferentes grupos 

- Manter actualizado o blog da biblioteca 

- Elaboración e difusión do boletín trimestral da biblioteca co resumo das 

actividades a desenvolver na mesma durante o trimestre. 

 

 

 

 

 

Dinamización 

 

- Continuación do servizo de préstamo.  

- Continuación do servizo da “mochila viaxeira”. 

- Colaboración coa hora de ler que se desenvolve nas aulas 

- Selección de fondos e documentación relacionados cos proxectos e plans 

lectores que se desenvolverán nos ciclos de E. Infantil e os que se leven a  

cabo nos niveis de Primaria. 

- Utilización da biblioteca e os seus recursos para actividades de 

contacontos na etapa de E. Infantil. 

- Elaboración do boletín correspondente ao 2º trimestre para información 

ao alumnado, familias e mestres, das actividades previstas. 

- Asesoramento e información ao Claustro sobre recursos para apoiar as 

actividades relacionadas coas celebracións, efemérides, desenvolvemento 

dos proxectos.... 

- Dinamización sistemática a través dos recursos como o taboleiro de 

cortiza, o blog, o boletín trimestral... 
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- Utilización da biblioteca e os seus recursos para as seguintes 

conmemoracións:  

 24 de febreiro: Día de Rosalía de Castro. 

 8 de marzo: Día da muller. 

 21 de marzo: Día da poesía,  

 27 de marzo: Día do teatro. 

                                                               3º TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

Xestión técnica   

e organización 

- Continuar co proceso de catalogación de novas adquisicións. 

- Redecoración da biblioteca e ambientación para as distintas celebracións 

do trimestre. 

- Recollida e exposición dos cadernos viaxeiros elaborados polos nenos/as  

nas “mochilas viaxeiras” 

- Elaboración do artigo sobre as actividades da biblioteca para a  nosa 

revista escolar. 

- Elaboración da memoria de actividades da biblioteca. 

- Manter actualizado o blog da biblioteca 

- Coordinación das actividades do PDI a desenvolver neste trimestre. 

 

 

 

 

 

Dinamización 

 

 

 

- Continuación do servizo de préstamo.  

- Continuación do servizo da “mochila viaxeira”. 

- Colaboración coa hora de ler que se desenvolve nas aulas 

 - Selección de fondos e documentación relacionados cos proxectos  e 

plans lectores que se desenvolverán nos ciclos de E. Infantil e os que se 

leven a cabo nos niveis de Primaria. 

- Utilización da biblioteca e os seus recursos para actividades de 

contacontos na etapa de E. Infantil. 

- Asesoramento e información ao Claustro sobre recursos para apoiar as 

actividades relacionadas coas celebracións, efemérides, desenvolvemento 

dos proxectos.... 

- Dinamización sistemática a través dos recursos como o taboleiro de 

cortiza, o blog, o boletín trimestral... 

- Utilización da biblioteca e os seus recursos para as seguintes 

celebracións:  

 2 de abril: Día internacional do libro infantil e xuvenil,  

 Marzo: Semana da prensa 

 23 de abril: Día do libro. 

 Maio: Semana das Letras Galegas 

 Xuño: Día LGTBI 

- Información sobre o autor ao que se lle dedica o día das “Letras Galegas” 

  -  Actividades das Letras Galegas, co EDLG. 

- Realización das actividades do trimestre correspondentes ao  

desenvolvemento do PDI 

-  Elaboración dun tríptico con lecturas recomendadas para verán. 
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4.3 INTEGRACIÓN DAS TIC 

   A busca e selección de información a través das TIC formará parte das actividades 

do plan lector do nivel, especialmente nas areas de lingua e coñecemento do medio: 

 Uso de buscadores para buscar información. 

 Visitas virtuais a museos, e webs infantís e xuvenís 

 Bibliotecas e enciclopedias virtuais. 

 Realización de proxectos e traballos. 

 Elaboración de traballos utilizando diferentes soportes e ferramentas 

informáticas. 

 
4.4 IMPLICACIÓN DAS FAMILIAS E DO ENTORNO. 

 
   Nas reunións  de  principio  de  curso  prestarase  especial  atención a explicar aos 

pais os aspectos máis destacados do Proxecto Lector de Centro, para que estes 

animen aos seus fillos a ler e compartan con eles algúns deses momentos, dando 

exemplo e procurando que o libro e as TIC formen parte da conversa diaria na casa, 

así como a importancia de aproveitar calquera ocasión para regalarlles un libro e 

acompañalos a que eles mesmos o elixan. 

   Non cabe dúbida que a mellor aprendizaxe é o exemplo. Cando os pais, os avós,  

os irmáns len, os nenos/as senten curiosidade, imitan e interésanse nesa actividade. 

Este sería o primeiro paso, dar exemplo: ler na casa e ter libros de diversos tipos 

onde se poida escoller. 

 
 Estratexias con nenos/as de Educación Infantil : 

 
 Converter á lectura nunha rutina. O deitar aos nenos contarlles un conto, lerllo 

ou que o conte el. 

 Facer unha lectura viva: cambiando as voces, xesticulando, facendo vivir o 

relato. 

 Explicar as ilustracións que aparecen, e motivalo para que faga deducións e 

indique el que vai pasar... 

 Percorrer co dedo as palabras, para que vaia pouco a pouco recoñecéndoas. 

 Agasallar con libros e gozar xuntos co mesmo. 
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 Facer o carné da biblioteca pública e coller libros en préstamo para ler. 

 Facerlle preguntas sobre o conto lido ou contado. 

 
 Estratexias con nenos/as de educación primaria. 

 Ademais de todas as anteriores, animalos a que lean buscando diferentes          

libros de temáticas similares ou varias obras do mesmo autor. 

 Que lean en voz alta, calquera tipo de lectura, nos distintos formatos. 

 Habitualos a ler antes de deitarse. 

 Buscar diverso material que poida interesarlle: revistas, xornais, cómics, 

contos... 

 Axudarlle a investigar, na búsquea de información non aportando os 

resultados, se non os pasos que debe seguir para atopar o que busca. 

 Inculcar nos pais a necesidade de intercambio de libros entre os propios 

alumnos/as. 

 Implicar as familias en diversas actividades que fomenten o gusto pola 

lectura. 

 

5. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 
   Coa finalidade que o Proxecto Lector de Centro resulte un instrumento eficaz para 

a consecución dos obxectivos que se establecen, resulta necesario facer un 

seguimento valorativo que permita coñecer o seu grao de utilidade e validez. 

 
 5.1. INDICADORES QUE SE TERÁN EN  CONTA E INSTRUMENTOS QUE SE 

VAN UTILIZAR. 

 
 ¿Que avaliar? 

 
1 - Organización e funcionamento do equipo: 

• O cumprimento dos obxectivos propostos. 

• Actividades desenvolvidas. 

• Grao de implicación do centro e da comunidade educativa. 

• As actividades de formación recibidas. 

• Produción de materiais. 
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2 - Organización e funcionamento da Biblioteca: 

• O espazo: 

- adecuación ao traballo en equipo. 

- funcionalidade 

- necesidades 

• Materiais: 

- catalogación 

- adecuación 

- valoración das novas adquisicións 

- prioridades de elección para préstamos 

- necesidades cara o vindeiro curso 

• Uso funcional por parte do alumnado, profesorado e familias: 

- cumprimento das normas 

- conservación do material 

- interese e grao de participación nas actividades propostas. 

- incremento da lectura e das producións escritas. 

• Actividades de dinamización: 

- de formación de usuarios 

- de educación documental 

- animación á lectura. 

  - funcionalidade 

 
¿Como e cando avaliar? 

 
   A través da análise do traballo diario adecuarase o proceso de organización e 

funcionamento tanto da biblioteca como do equipo.  Esta avaliación será continua ao 

longo do curso e terá en conta as necesidades, modificacións e opinións de todos os 

membros implicados no mesmo. Cunha periodicidade mensual o equipo da 

biblioteca fará unha valoración do proceso e dos resultados obtidos, reflectindo no 

libro de actas das reunións do equipo as incidencias, logros e fracasos dunha forma 

obxectiva, e tomará as decisións oportunas encamiñadas á consecución dos 

obxectivos propostos. 



PROXECTO  LECTOR       
 

38  
 

Tamén con carácter mensual, a CCP valorará as accións da biblioteca escolar como 

eixe dinamizador de todas as actuacións previstas e, en consonancia co avaliado, 

poderán propor accións de mellora.  

   As conclusións  destas valoracións reflectiranse nunha memoria realizada pola 

responsable da biblioteca ao remate do curso escolar, 

  O final de curso a Comisión de Biblioteca no Consello Escolar emitirá un informe 

cos aspectos máis salientables, tanto positivos como negativos, en relación á 

organización e funcionamento da mesma, informe que formará parte da memoria 

final de curso que se engadirá á memoria anual do centro. 

 

 Avaliación inicial 

Nesta fase analizaranse todos os factores 

 Hábitos lectores. 

 Actitude do equipo docente e da comunidade escolar ante a lecto-escritura. 

 Obxectivos que se pretenden lograr. 

 Medios e recursos necesarios 

 

 Avaliación do proceso 

Avaliaranse dous aspectos: 
 

 Elaboración do proxecto: 

 Adecuación dos obxectivos propostos. 

 Adecuación das actividades propostas para conseguir os obxectivos. 

 Actitudes e motivacións dos alumnos e profesorado. 

 Recursos. 

 Modificacións que se consideran necesarias. 

 Desenvolvemento do proxecto: 

 Actitude e participación do alumnado, profesorado e familias nas actividades 

propostas. 

 Grao de satisfacción da comunidade educativa co desenvolvemento do 

proxecto. 
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 Cumprimento e grao de satisfacción coas actividades e actuacións propostas. 

 Modificacións que se consideran necesarias. 

 

 Avaliación final 

 Grao de consecución dos obxectivos propostos. 

 Análise dos obxectivos non acadados e por que 

 Valoración e adecuación das actividades, recursos e tempos. 

 Dificultades atopadas. 

 Aspectos susceptibles de mellora. 

 Progresos detectados na lecto-escritura. 

 

Instrumentos de avaliación: 

 
   Elaborarase un cuestionario para as familias e para o profesorado onde se recolla 

o impacto do servizo ofertado pola Biblioteca, a valoración das actividades 

realizadas, así como aspectos positivos e negativos a destacar. 

Como indicadores a avaliar teranse en conta os bloques nos que se estruturan as 

actividades: 

 

 

e comprensión oral 

 

 

 

  Ademais da valoración dos resultados nas distintas probas externas, como 

avaliación final levarase a cabo unha memoria anual onde se analizarán as 

dificultades encontradas e se establecerán as propostas de mellora. 

  As actividades de formación de usuarios, de educación documental e animación á 

lectura avaliaranse de xeito específico trala súa realización. 
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Este Proxecto lector do CEIP de Quiroga foi presentado a CCP o día 13 de maio de 

2019, avaliado polo claustro e o consello escolar e aprobado pola directora o día 28 

de xuño de 2019. 

      

 

6. ANEXOS 

 



PROXECTO  LECTOR       
 

41  
 

 

 



PROXECTO  LECTOR       
 

42  
 

 



PROXECTO  LECTOR       
 

43  
 

 



PROXECTO  LECTOR       
 

44  
 

 



PROXECTO  LECTOR       
 

45  
 

 



PROXECTO  LECTOR       
 

46  
 

 

 



PROXECTO  LECTOR       
 

47  
 

 

 



PROXECTO  LECTOR       
 

48  
 

 



PROXECTO  LECTOR       
 

49  
 

 



PROXECTO  LECTOR       
 

50  
 

 

 



PROXECTO  LECTOR       
 

51  
 

 



PROXECTO  LECTOR       
 

52  
 

 



PROXECTO  LECTOR       
 

53  
 

            



PROXECTO  LECTOR       
 

54  
 

 



PROXECTO  LECTOR       
 

55  
 

 


