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 Coa publicación do decreto 130/2007, do 28 de xuño,  polo que se establece 

o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9 

de xullo),  no seu artigo 6.4, establécese que: 

 “Os centros educativos deberán elaborar e incluír nos seus proxectos 

educativos de centro, proxectos lectores que integren todas as actuacións do centro 

destinadas ao fomento da lectura e da escritura e á adquisición das competencias 

básicas.” 

PLAN LECTOR ANUAL 

 Este ano lévase a cabo no noso colexio o “PROXECTO LECTOR”, aprobado 

polo  Claustro e o Consello Escolar do centro o 29 de xuño de 2010, que ten como 

obxectivo principal o fomento da lectura e do desenvolvemento da comprensión 

lectora. Consiste en motivar ao noso alumnado para que atopen a lectura como un 

medio de entretemento e aprendizaxe e  mellorar a súa comprensión  lectora. 

OBXECTIVOS XERAIS 

- Favorecer o hábito lector e a mellora da competencia lectora desde todas as áreas 

do currículo. 

- Acadar unha velocidade lectora e expresión oral, acorde coas distintas idades, 

- Mellorar o nivel de comprensión lectora. 

- Programar actividades de animación á lectura acordes ás idades e niveis. 

- Desenvolver a lectura recreativa empregando para elo a biblioteca de aula. 

- Empregar a lectura como fonte de goce e información. 

- Implicar aos pais, asesorando ás familias sobre como poden contribuír a fomentar 

o gusto pola lectura, na casa, a partires do préstamo de libros da biblioteca. 

- Fomentar o emprego da biblioteca como centro de documentación e recursos e 

espazo de aprendizaxe e entretemento. 

- Avaliar a competencia lectora do noso alumnado. 
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1. ESTRATEXIAS 

 

1.1. ESTRATEXIAS DE APOIO AO CURRÍCULO 

Partimos de que as seguintes premisas son básicas para que cada docente 

coñeza o punto de partida e o camiño a seguir para acadar os obxectivos propostos 

no Proxecto Lector do Centro: 

- Diagnosticar o nivel lector do alumnado. 

- Dedicar 1/2 hora diaria, dentro do horario lectivo do alumnado, á lectura. De cara a 

unificar criterios establécese, con carácter xeral, que dito período sexa a 

continuación do  recreo, para todo o alumnado do colexio. 

- Incluír en todas as materias a lectura de textos non escolares en distintos soportes 

(extraídos de Internet, da prensa diaria, de revistas especializadas, de enciclopedias, 

e dos libros de consulta existentes na biblioteca), garantindo a comprensión por 

medio do emprego do dicionario e a realización de esquemas e resumos. Estas 

actividades de lectura se desenvolverán, preferentemente, na biblioteca. 

- Na medida do posíble, traballarase a orixe etimolóxica dos termos estudados para 

facilitar a ampliación do léxico e a relación entre os coñecementos das distintas 

áreas. 

- Fomentar a lectura de textos narrativos e expositivos na lingua estranxeira cursada. 

- Fomentar a práctica na aula e fóra dela de distintos tipos de lectura: lectura en voz 

alta, lectura para buscar unha información concreta, lectura global, lectura para 

satisfacer a curiosidade, lectura para entreterse… 

- A comprensión lectora de textos narrativos e expositivos (contos, libros de texto, 

noticias, reportaxes e outros materiais…) é una das tarefas propostas dentro dos 

plans de mellora na área de competencia lingüística. Enfócase ao alumnado de 

Educación Primaria adaptando os criterios aos niveis competenciais de cada grupo 

de alumnos e concrétase nos seguintes procesos lectores: 

- Comprensión global: ideas principais. 

- Comprensión pormenorizada: localizar información. 
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- Interpretación e reelaboración do texto. 

- Reflexión sobre a forma e o contido do texto. 

 

 

 

1.2. ESTRATEXIAS E ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

 

- Propoñer ao alumnado a realización de pequenos traballos de investigación de 

carácter interdisciplinar empregando fontes variadas. Este aspecto está 

especialmente vinculado ao emprego das TIC. 

- Fomentar o traballo en grupo como medio de facilitar os intercambios orais e de 

axudarlles a obter unha maior comprensión e interpretación dos textos. 

- Presentar o resultado dos traballos de investigación en soportes variados: 

presentación en Power Point, textos literarios, artigos, resumos… 

- Preparar exposicións orais sobre os traballos realizados. 

 

1.3. ESTRATEXIAS E ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN CULTURAL 

 

-  Seleccionar libros de lecturas para os distintos cursos e niveis. 

- Elaborar guías de lectura ou aproveitar as elaboradas por outros centros e 

institucións e difundilas a través dos taboleiros de anuncios das aulas, da páxina 

web… 

- Realizar reseñas dos libros lidos e difundilos do mesmo xeito que no punto anterior. 

- Asistir a obras de teatro, visitas a bibliotecas, librarías, proxección de películas 

procurando que as actividades estean adaptadas á idade e preparación do 

alumnado. Estas actividades non se realizarán de xeito illado ou puntual, senón que 

se realizarán actividades previas e posteriores ás mesmas para garantir o seu 

aproveitamento didáctico. 

- Asistir aos concertos didácticos planificados na Programación Anual. 

- Continuar coa práctica de escenificación de obras teatrais en celebracións 

específicas( Nadal, Día das Letras Galegas…). 
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- Visitar xornais, estudos de televisión e emisoras de radio e asistir á gravación 

dalgún programa. 

- Celebración de actos conmemorativos en datas sinaladas: Día do Libro, Día das 

Letras Galegas… 

- Organización de concursos de carteis, fotografías, marcapáxinas así como de 

concursos literarios. 

- Realizar exposicións anuais, na biblioteca, dos traballos máis interesantes 

realizados polos alumnos. 

 

2. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Á hora de avaliar o presente Plan Lector teremos en conta principalmente a 

valoración dos seguintes aspectos: 

 A colaboración da Comunidade Educativa. 

 aumento progresivo do hábito lector. 

 A mellora na utilización dos diferentes soportes de información, localizando e 

interpretando correctamente as reseñas informativas. 

 A comprensión e o uso dos sistemas de clasificación. 

 A mellora no achegamento ao mundo da información e a súa influencia na vida 

sociocultural. 

 A adquisición de hábitos adecuados con respecto aos espazos e materiais 

informativos. 

 fomento do interese polas tarefas de busca e acceso á información. 

 A aprendizaxe cooperativa e o desenvolvemento de habilidades e estratexias de 

información relacionadas con temas de actualidade. 

 Se a biblioteca estase a converter en centro de documentación, en centro de 

aprendizaxe, en centro de experimentación e creación, e en espazo para o lecer 

de todos os usuarios. 

 A mellora na xestión e promoción da biblioteca. 

 

3. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 
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 Para acadar os obxectivos propostos levaremos a cabo as seguintes accións: 

 Cada curso terá un horario semanal para acudir e utilizar a biblioteca. 

 O horario de utilización, elaborado conxuntamente polo profesorado, estará 

exposto no taboleiro da sala de mestres. 

 A biblioteca permanecerá aberta todas as tardes, de 16,00 a 18,00 horas, en 

períodos lectivos, coincidindo co horario das actividades extraescolares. 

 No horario extraescolar poderase facer uso dos distintos fondos documentais, 

pero non funcionará o servizo de préstamos. 

 Os fondos atoparanse informatizados e catalogados mediante o programa 

informático MEIGA, para levar a cabo un correcto servizo de préstamos e 

actualizacións. 

 As normas de funcionamento da biblioteca, estarán expostas na mesma. 

 Desenvolveremos proxectos para traballar a lectura en todos os ciclos, xa 

sexa con poemas, contos,... 

 

4. PLANS DE TRABALLO ESPECÍFICOS 
 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 Os obxectivos xerais que se traballarán a grandes rasgos serán: 
 

 Espertar o interese e o gusto pola lectura. 

 Tomar contacto con distintos tipos de textos ( contos, rimas, adiviñas...) 

1º CICLO PRIMARIA 

 Os obxectivos xerais que se traballarán a grandes rasgos serán: 

 Aumentar a comprensión lectora e o vocabulario do alumno. 

 Ser capaz de contar unha historia ou expresar a súa idea principal 

despois de ter escoitado ou lido. 

 Potenciar o emprego da biblioteca de aula. 
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2º CICLO PRIMARIA 

 

 Mellorar a pronunciación, entoación, velocidade e ritmo de lectura. 

 Mellorar a comprensión lectora e ampliar o vocabulario. 

 Recoñecer a estrutura dun determinado texto (presentación, nó e 

desenlace), así como a súa idea principal. 

 

3º CICLO PRIMARIA 

 

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

 Mellorar a comprensión lectora e ampliar o vocabulario. 

 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 emprego do dicionario. 

 Potenciar o emprego das bibliotecas municipais, de centro e de aula. 

 Desenvolver a escritura e o inicio desta con pequenas composicións. 

 Desenvolver a creatividade, fantasía e imaxinación. 

 

 

 


