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1- INTRODUCIÓN 

 

No ano académico 2007/ 08 coa entrada en vigor da Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación e, concretamente, 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):  

 

“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” (ANEXO IV de dito Decreto)  

 

 

Este Documento, elaborado no presente curso 09/10, é pois a 

concreción do Proxecto lector, formando parte do Proxecto educativo de 

Centro, tal e como recolle dito Decreto. 

 

1.1- Comisión encargada da súa elaboración 
 

No presente curso 2009/10 constituiuse a Comisión de Dinamización 

de Bibliotecas e concretando o establecido no P.X.A. deste curso, que 

entre outras funcións tivo a de elaborar o PROXECTO LECTOR baixo a 

coordinación da C.C.P. para, a través dela, dar  conta e implicar a todo o 

Centro. 

As funcións da Comisión serán as de elaborar, avaliar e manter  

actualizado o Proxecto lector. 

 

1.2- Temporalización 
 

A elaboración deste Proxecto levouse a cabo en dúas etapas: 
 

- CURSO 2009/10 (fase previa):  

- estudo e análise do contorno. 

- organización do tempo de lectura de forma experimental 

nalgunhas aulas.     

- redacción do Documento e aprobación do mesmo. 
 

- CURSO 2010/11: 

- reestruturación do horario do Centro coa aplicación do 

tempo de lectura (e valoración do mesmo ao final do 1º 

trimestre). 

- aplicación do Proxecto. 
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1.3- Finalidade 
 

O Proxecto lector segue os Principios pedagóxicos da L.O.E. (Título I, 

cap. II, art. 19.2-3) e concreta as actuacións do Centro en prol de conquerir 

o currículo de primaria (medidas que tamén ampliamos a Ed. infantil) 

segundo o anteriormente citado Decreto 130/ 2007 da Consellería de 

Educación. 

Os seus obxectivos son: 
 

• Converter a lectura nun instrumento fundamental no desenvolvemento 

das seguintes competencias básicas: 

  Comunicación lingüística 

  Tratamento da información e da competencia dixital 

  Cultural e artística 

  Aprender a aprender 

 

• Fomentar a lectura dende un proxecto global que supoña a implicación 

de todo o Centro. 

• Incorporar o desenvolvemento do hábito lector ao curriculum a 

través de intervencións sistematizadas na aula e na biblioteca 

escolar. 

• Realizar propostas multidisciplinares perfectamente coordinadas por 

parte de todo o profesorado do centro. 

• Integrar no proxecto lector as achegas do medios de comunicación de 

masas e as tecnoloxías da información como ferramentas básicas na 

alfabetización informacional. 

• Proporcionar ao alumnado estratexias e habilidades para a adquisición 

da competencia informacional. 

• Contribuír a acadar a autonomía do alumnado no uso crítico dos 

diferentes recursos documentais. 

• Desenvolver habilidades de información que preparen ao alumnado 

para aprender a aprender. 
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2- PROXECTO LECTOR 

 

O Proxecto lector como tal é unha novidade que presenta o currículo de 

2007, pero se atendemos aos seus obxectivos estes foron, na maior parte, unha 

preocupación constante do Centro; o que podemos resumir na idea de ler para 
aprender e que ten marcados dous grandes obxectivos relacionados coa 
lectura, en xeral, e a procura de información, en particular. A saber:  

 

1- a Animación á Lectura. 
 

2- a Formación de Usuarios de Bibliotecas, a Educación Documental e a 
Informática.” 

 
En maio de 2010 o Centro presenta á aprobación (Claustro do 31 de 

maio de 2010 e Consello do 3 de xuño)  o Proxecto “O recuncho da fantasía” 
renovado, pois xa foi iniciado no presente curso, para a súa integración  no 

Plan de mellora de bibliotecas escolares (Plambe_6) da Consellería de 

Educación (Orde do 23 de abril de 2010/ DOG do 7 de maio), que ven sendo 

a sistematización do traballo con respecto á Biblioteca do Centro e que 

como tal da resposta completa aos obxectivos do que denominamos Proxecto 

lector; polo tanto é ineludible tomar o Proxecto Recuncho como base daquel, 

complementado, tal como indica a LOE na Ordenación da Educación primaria, 

pola organización do tempo de lectura. 

 Ademais dos obxectivos anteriormente citados (ver 1.3), propoñeños 

os seguintes obxectivos espeíficos: 

 

 Obxectivos específicos  

 

- Ed. Infantil 3 anos: 

 

- Comprender e reproducir algúns textos tradicionais. 

- Desenvolver o gusto por escoitar e mirar contos cando o adulto le. 

- Contar detalles dos contos e memorizar poemas. 

- Desenvolver a actitude de coidado no manexo dos libros. 

- Ampliar o vocabulario a través de diferentes textos tradicionais. 
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- Ed. Infantil 4 anos: 

 

- Comprender e reproducir textos orais: contos, poemas, adiviñas… 

- Contar detalles dos contos e memorizar poemas. 

- Ordenar viñetas relacionadas cun conto. 

- Seguir a direccionalidade axeitada á hora de ler. 

- Desenvolver o gusto e de escoitar e contar contos. 

- Desenvolver a actitude de coidado no manexo dos libros. 

 

- Ed. Infantil 5 anos: 

 

- Comprender e reproducir algúns textos orais: contos, poemas, adiviñas… 

- Ler e interpretar frases dos contos. 

- Representar o argumento do conto ou dalgún detalle a través da expresión 

escrita, corporal ou plástica. 

- Desenvolver a actitude de coidado no manexo dos libros. 

- Expresarse correctamente utilizando as normas que rexen os intercambios 

lingüísticos. 

 

- 1º CICLO PRIMARIA: 

 

- Despertar o interese e o gusto pola lectura a través de distintos tipos de 

textos (contos, rimas, adiviñas…) 

- Aumentar a comprensión lectora e o vocabulario do alumno. 

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

de tela escoitado ou lido. 

- Potenciar o emprego da biblioteca de aula. 

- Participación en contacontos e actividades de animación á lectura. 

- Visitas semanais á biblioteca do centro e ocasionais á municipal. 
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- 2º CICLO PRIMARIA: 

 

- Mellorar a pronunciación, entonación, velocidade e ritmo na 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. 

- Desenvolver a escritura e o inicio desta con pequenas composicións. 

- Identificar aos personaxes protagonistas e secundarios. 

 Iniciar ao alumnado no emprego do dicionario. 

- Potenciar o emprego das bibliotecas de aula e centro. 

 

- 3º CICLO PRIMARIA: 

 

- Perfeccionar a pronunciación, entonación, velocidade e ritmo na lectura. 

- Mellorar a comprensión lectora e ampliar o vocabulario. 

- Recoñecer a estrutura dun determinado texto (presentación, nó 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 emprego do dicionario. 

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

- Desenvolver a escritura  con pequenas composicións. 

- Desenvolver a creatividade, fantasía e imaxinación. 

- Coñecer aos autores para tomar contacto cos creadores das historias. 

- Contribuir a acadar a autonomía do alumnado e o uso crítico dos 

diferentes recursos documentais. 
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2.1- Proxecto “O RECUNCHO DA FANTASÍA”  

 
   

O Proxecto RECUNCHO conta para as súas funcións e lograr os seus 

obxectivos: 

- cuns obxectivos anuais que figuran na PXA (Programación Xeral Anual). 

- cun local situado no primeiro andar. 

- un presuposto propio, que figura no orzamento anual. 

- cun Equipo de profesores, encargado do seu funcionamento. 

- cun regulamento que figurará como anexo ao do Centro (en elaboración). 

E organiza ao longo do curso: 

- o préstamo en diferentes categorías: préstamo ás aulas, préstamo directo 

ós/ás escolares e autopréstamo ó profesorado de libros profesionais. 

- actividades periódicas de Animación á Lectura (Hoxe le...), das campañas 

periódicas, das guías de lectura, das exposicións temáticas, das visitas de 

creadores (escritores e ilustradores)... 

- un Programa de Formación de Usuarios e Educación Documental. 

Organización e funcionamento  

 

Os encargados da biblioteca serán:  
 

- a profesora responsable da BE. 

- os profesores integrantes do Equipo de Dinamización de Biblioteca 

- os profesores cando lles corresponda co seu grupo/ clase. 

- o equipo de escolares-colaboradores do 6º nivel. 

As necesidades trasladaránse ó Equipo a través dos representantes 

no mesmo dos Equipos de Ciclo e outros departamentos. Cada ciclo avaliará 

as súas necesidades previo coñecemento dos materiais que xa temos. 

O Consello Escolar creou unha Comisión de Biblioteca conforme ao 

previsto na Orde de 11 de marzo de 2005 (D.O.G. do 29), contando cunha 

responsable nomeada polo director do centro por dous cursos. 
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Horario 
 

A BE estará aberta toda a xornada escolar (de 9, 00 h a 14, 00 h.) e, 

de martes a venres, de 16, 00 h. a 18, 00 h. 

O  horario de atención da BE inclúe: 

 

- unha sesión semanal para cada grupo/clase a cargo do/a profesor/a-

titor/a correspondente (que se escollerá ao principio de cada curso). 

 

- para o conxunto do alumnado permanecerá aberta durante os 

recreos, atendida por unha profesora (tempo que será computable 

como garda de recreo) e un grupo de escolares colaboradores do 6º 

nivel.  

Nese tempo levaranse a cabo distintas actividades de Animación 

Lectora, ademais do préstamo. 

 

 Para o funcionamento da BE, sempre segundo a disponibilidade horaria 

do Centro, incluiránse: 
 

- Para a profesora responsable do Equipo: cinco horas/semanais (a 

razón de 1/día): 
 

1. Asesoramento do profesorado en todas aquelas cuestións que sexa 

necesario (estratexias de dinamización, selección de materiais, 

elaboración dos mesmos, orientación e axuda en todo o relacionado 

coa FU e a ED, ademais da animación lectora). 

2. Difusión dos fondos para coñecemento de toda a Comunidade 

escolar. 

3. Información sobre as actividades que organizamos e recollida de 

suxerencias. 

4. Tratamento técnico dos fondos: selección, organización, rexistro, 

catalogación, clasificación... 

5. Coordinación do equipo de apoio 

6. Revisión da  marcha do Plan Anual da BE, atendendo ós PCCs e 

elaboración da memoria final. 

 

- Para as profesoras compoñentes do equipo: as dúas  horas semanais 

correspondentes ás horas de Dinamización. Estas horas terán como 

finalidade: 
 

1. Analizar as necesidades de equipamento, infraestructuras e 

asesoramento e atención ó profesorado. 

2. Realizar propostas de melloras necesarias para presentar á 

Comisión. 
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3. Realizar propostas de adquisición de fondos e equipamentos. 

4. Facer xestións que axuden á BE na consecución dos obxectivos 

deste Plan.  

 

Criterios e procedementos de avaliación 

  

O Equipo de Biblioteca reunirase mensualmente co fin de : 

Deseñar e organizar actividades. 

Avaliar e, se é o caso, modificar o Programa de FU e ED 

Revisar o grao de cumplimento dos obxectivos propostos. 

 

A Comisión de Biblioteca do Consello Escolar, reunida trimestralmente: 

 Analizará necesidades. 

 Realizará propostas. 

 Propoñerá estratexias de colaboración coa BM. 

 Promoverá actividades de dinamización cultural para toda a 

comunidade escolar. 

 Realizará propostas de adquisición de fondos e equipamento. 

 

 

2.2-Tempo de lectura  

 

 O tempo de lectura: 20´diarios (de 12,00 a 12,20 h.) iniciouse, de 

forma experimental e provisional, aplicando o PLSS (Plan de Lectura 

Silenciosa Sostida) en setembro de 2009 nalgunha aula; para a súa 

aplicación xeral deberá reorganizarse o horario do Centro da seguinte 

forma: 

 

 

SESIÓNS TEMPO 

1ª de 9,00 a 9,50 h. 

2ª de 9,50 a 10,40 h. 

3ª  de 10,40 a 11,30 h. 

RECREO  de 11,30 a 12,00 h. 

Tempo de lectura de 12,00 a 12,20 h. 

4ª de 12,20 a 13,10 h. 

5ª de 13,10 a 14,00 h. 
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As súas características serán: 
 

- O Plan abrangue, ao igual que o Proxecto de Biblioteca, a todo o 

profesorado e a todos os niveis do Centro. 

- O tempo de lectura serán 20´diarios (de 12,00 a 12,20 h.). 

- O PLSS (Plan de Lectura Silenciosa Sostida) é a base do Proxecto, 

aínda que aberto a outras posibilidades (que deberán concretarse nos 

plans anuais).   

- Estará organizado por titorías e ciclos, implicando a todo o 

profesorado do ciclo, segundo o horario organizado pola Xefatura de 

estudos anualmente. 

 
 


