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PRESENTACIÓN 
A Lei Orgánica 2/2006 de Educación e a súa concreción para a 

Comunidade Autónoma de Galicia, no Decreto 133/2007 do 5 de xullo 

(DOG 13/07/07) regula a necesidade de que cada centro educativo 
desenvolva un Plan Lector de Fomento da Lectura. 

O C.P.I. Pecalama vai realizar a posta en funcionamento do 
presente Plan de Fomento da Lectura para conseguir que os alumnos, 

en relación á súa idade e ao remate dos estudos obrigatorios, posúan 
as competencias lingüísticas necesarias para o seu desenvolvemento 

persoal. Para logralo, imos deseñar unha serie de actuacións que 
teñen como obxectivo principal mellorar o nivel de comprensión 

lectora, mellorar tamén a capacidades escritora pero, sobre todo, 
fomentar o hábito lector dos alumnos como unha actividade que 

produce pracer. 
Intentarase tamén que o profesorado non sexa un axente 

pasivo neste proxecto, senón que sirva de exemplo e estímulo para o 
alumnado. 

 

CONTEXTO DO CENTRO 
O C.P.I. Pecalama está situado no concello de Tordoia, no 

extremo occidental da comarca de Ordes. Nunha superficie de 123,73 

km2 distribúense 5.847 habitantes. A poboación vive dispersa nas dez 
parroquias que conforman o concello e está moi envellecida. Os 

medios de transporte hacia A Coruña e Santiago son escasísimos. A 
principal actividade económica constitúena as explotacións gandeiras 

e o sector terciario é practicamente inexistente. 
A ocupación dos pais dos nosos alumnos é maioritariamente a 

explotación de empresas familiares. A poboación, como se dixo 
anterioremente, vive moi dispersa e a capital municipal, Pontepedra, 

conta con poucos servizos (unha soa librería, non hai cine,...). 
O nivel sociocultural é moi escaso, o que repercute na actitude 

do alumnado, que presenta un baixo interese polo estudio; a 
escasísima implicación dos pais na formación académica dos seus 

fillos tamén incide negativamente. 
Como consecuencia da baixa densidade demográfica e do 

paulatino envellecemento da poboación o número de alumnos do 
centro baixa constantemente nos últimos cursos académicos. Na 

actualidade o centro ten 41 alumnos de E.I., 69 alumnos de E. P. e 
61 alumnos de E.S.O., o que fai un total de 171 alumnos. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DO PROXECTO 
O obxectivo principal é deseñar un Plan Lector que se adapte ás 

necesidades específicas do noso centro e que sexa un proxecto 

realista, baseado no consenso entre os distintos Departamentos 
didácticos. Para logralo, trataremos de cumprir os seguintes 

principios básicos: 

 

 Asumir o compromiso de potenciar a comprensión lectora como 

unha das bases fundamentais da aprendizaxe. 

 Intervir para logralo non só desde os Departamentos de 

linguas, senón desde as distintas áreas que conforman o actual 

currículo. 

 Introducir a competencia lectora no traballo diario da clase, 

respectando as características específicas das distintas áreas. 

 Deseñar distintas actividades de comprensión lectora por áreas, 

ciclos e cursos. 

 Converter a Biblioteca escolar no eixo central da actividade 

lectora. Para iso será necesario actualizar os seus fondos. 

 Utilizar a prensa escrita como un instrumento necesario e 

esencial que mellora a competencia lectora e contribúe a poñer 

en relación ao alumnado coa actualidade. 

 Programar actividades de animación lectora (concursos, charlas 

con escritores, blogs,...) no marco do presente Plan Lector. 

 Respectar, na medida do posible as preferencias de lectura dos 

lectores (estudiantes e docentes) e aceptar as súas suxestións 

sempre que sexa posible. 

Para acadar estes principios básicos, ademais da implicación do 

profesorado dos distintos Departamentos didácticos, contarase 
tamén coa axuda necesaria do Equipo Directivo do Centro, que 

facilitará os recursos humanos e materiais necesarios, e da 
Comisión de Coordinación Pedagóxica, que será informada das 

decisións que se tomen con respecto ao Plan Lector e 
comprometerase a transmitir esta información aos diferentes 

membros do profesorado. 
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ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS PARA O TRATAMENTO 
DA COMPRENSIÓN LECTORA 

Como é ben sabido, unha correcta comprensión lectora favorece 

a adquisición e comprensión da linguaxe propia de cada materia e 
permite acadar a precisión na expresión oral e escrita dos 

conceptos de cada área, así como enriquecer a capacidade 
expresiva do alumnado nos distintos rexistros. 

O currículo de todas as áreas está mediatizado polo uso e 
dominio da linguaxe oral e escrita e os coñecementos das distintas 

disciplinas artéllanse necesariamente a través da expresión 
lingüística. Os alumnos que non dominan as técnicas de 

comprensión e producción de textos escritos, péchanse ao acceso 
ao coñecemento e ao desenvolvemento persoal. 

Para garantir o aproveitamento do presente Plan Lector sería 
necesario que o profesorado no seu conxunto asumira as  

seguintes pautas de actuación: 
 

 Deseñar actividades de lectura e comprensión de textos 

escritos relacionados co seu currículo que se integren no 

contexto do traballo diario. 

 Actuar conxuntamente co resto dos Departamentos didácticos, 

reforzando o respecto pola corrección na expresión lingüística. 

 Propoñer actividades que contribúan á animación á lectura. 

 Colaborar coa biblioteca na utilización e actualización dos 

seus fondos. 

 Tratar de conseguir o obxectivo común: atraer os alumnos ao 

universo da lectura como actividade pracenteira. 

 Prestar especial atención aos alumnos con dificultades de 

comprensión e colaborar neste eido co Departamento de 

Orientación. 

 Comprobar sistematicamente se o alumno comprende o texto; 

non dalo nunca por suposto. 

 Fomentar nos alumnos o hábito de preguntar e consultar todo 

aquilo que non entenden (evitar os comentarios negativos, 

impedir que se sentan ridículos ou retraídos,...). 

 Facer que o alumnado comprenda a importancia que o feito de 

entender ben o que le ten na súa aprendizaxe. 
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VOCABULARIO ESPECÍFICO DAS ÁREAS 
Outro dos requirimentos básicos para unha adecuada 

comprensión das materias que integran os diversos currículos de cada 
etapa educativa, é o coñecemento e correcta utilización dun léxico 

amplo, así como o dominio do vocabulario específico de cada área, o 
que contribúe a acadar precisión e rigor na expresión. 

O Plan Lector incidirá nesta idea e tratará de contribuír a 
mellorar o dominio léxico do alumnado, preparando actividades 

especificas para reforzalo. 

 

A BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

A Biblioteca de Aula.- Debido ao reducido número de 
alumnos, non consideramos necesario ter unha biblioteca de aula que 

reúna coleccións de lecturas; no noso centro a Biblioteca de aula 
consta de 4 dicionarios (español, galego, inglés e francés), un atlas e 

os libros de lectura obrigatoria para cada trimestre. 
 

A Biblioteca do centro. 
Debido á peculiaridade arquitectónica do Colexio, contamos con 

dúas bibliotecas fisicamente separadas (unha no edificio de Educación 
Infantil e Primaria e outra no edificio de Educación Secundaria) que 

funcionan de forma independente . 

 

ACTUACIÓNS DO CENTRO DESTINADAS AO FOMENTO 
DA LECTURA, ESCRITURA E ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

A práctica da lectura e a comprensión de textos escritos é una rutina 

diaria en case todas as áreas. Nas áreas de Lingua castelá e Lingua 

galega de 1º, 2º e 3º da E.S.O, das horas lectivas semanais, unha 

delas está dedicada integramente á lectura. 

O profesorado é consciente de que cando os alumnos se enfrontan a 

textos cun certo nivel de abstracción e dificultade, o dominio das 

habilidades na comprensión lectora resulta imprescindible, polo que 

xulgamos necesario axuntar esforzos para mellorar as capacidades 

dos alumnos. 
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EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA 

 
Esta etapa inicial de escolarización é primordial na adquisición 

de bos hábitos de comprensión lectora, que influirán en etapas 
sucesivas e en todas as áreas do currículo. Polo tanto, o fomento da 

lectura comprensiva resulta especialmente decisivo na Educación 
Infantil e Primaria. 

As actividades específicas deseñadas para desenvolver o Plan 
Lector no noso Centro serán as seguintes: 

 
1.- “Hora de ler” 

En Educación Infantil cada titor terá un “recuncho de lectura”. 
Neste espacio, dotado con libros e outras actividades de lectura, os 

nenos dedican cada día un tempo a se familiarizar cos libros, a 
utilizalos como elemento lúdico. É unha primeira toma de contacto 

para os máis pequenos, que aínda non dominan o código lingüístico. 
Polo que respecta á Educación Primaria, todos os alumnos 

poderán dispoñer no seu horario de media hora diaria de lectura.O 
alumnado divídese en grupos que realizan diversas actividades, entre 

elas o contacto coa Biblioteca escolar. Polo tanto, unha vez ao mes, 
cada grupo dedica unha sesión á lectura na biblioteca. O material 

utilizado polos alumnos vai ser deseñado polo profesorado, asesorado 
polo equipo responsable da biblioteca. 

 

2.- Glosario de termos técnicos ou palabras con dificultades 

Cada alumno, a partir do 2º ciclo, dispón dun caderno con 
tantas seccións como áreas de coñecemento. Nel van anotando o 

significado das palabras que descoñecen, as que presentan algún 
grado de dificultade e os termos específicos das distintas áreas. 

Paralelamente irase elaborando un mural no que queden reflectidas 
as palabras, sen a definición, para poder repasalas no día a día das 

clases. 

 

3.- Actividades diversas 

 Lectura individual de textos de todo tipo (literarios, cómics, 

artigos…) adaptados a cada nivel cunhas preguntas de 

comprensión lectora. 

 Lectura en voz alta de todo tipo de textos para despois expoñer 

e discutir sobre eles. 

 Lectura de contos por parte dos máis grandes aos máis 

pequenos. Nesta actividade poderemos contar coa axuda dos 

alumnos de Secundaria. 



Lugar de Pontepedra, s/n 

Cabaleiros – Tordoia (A Coruña) CPI PECALAMA 

PONT EPE D RA   C ON CE LLO D E TOR D OIA  

881960001 881960009 

CPI PECALAMA 

CURSO 2016-2017 8 

 

 

 

 Elaboración de debuxos a partir dun texto ou elaboración de 

cómics. 

 Busca de información en enciclopedias, diccionarios e manuais 

de consulta para despois elaborar pequenos traballos e 

expoñelos. 

 Actividades lúdicas: concursos sobre biografías de escritores, 

seguimento de instruccións para a elaboración de xogos, busca 

do tesouro (identificación dun autor) a través de pistas que se 

poden atopar nos libros… 

 Charlas con escritores, contacontos, representacións teatrais… 

 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

Neste último tramo da educación obrigatoria as actuacións 

previstas están artelladas para que respondan ás peculiaridades 
específicas do no noso alumnado (vid. Contexto do Centro) e do 

horario e actividade do noso centro. 

 

1.- “Hora de ler” 

 
O alumnado do Colexio dispón dunha hora libre, sen carga 

lectiva, cada semana, debido aos consabidos problemas do 

transporte escolar. Pensamos aproveitar este tempo no que 
obrigatoriamente teñen que estar no centro para realizar esta 

actividade. Será dedicada á lectura individual e silenciosa na 
biblioteca. A elección dos textos será libre, pero o profesor 

acompañante encargarase de que se cumpran certas condicións: 
 

 que non sexan textos moi longos 

 que se adapten ás características persoais do alumno 

 que se inclúan todo tipo de textos: literarios, gráficos, 

expositivos,... 

 
O equipo responsable da biblioteca asesorará ao profesorado 

encargado cada día e supervisará trimestralmente a marcha da 

actividade. 
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Proponse tamén un obradoiro de lectura para os alumnos de 1º 

ESO na Materia de libre configuración (unha sesión á semana). 

 
2.- Glosarios de termos específicos por áreas 

 
O profesor responsable de cada materia elaborará cos 

alumnos un glosario no que se recollan as definicións dos 
termos específicos que vaian xurdindo nas distintas sesións 

lectivas. Os alumnos encargaranse de recompilalos e asocialos 
por materias, e ao final do curso lectivo editarase un glosario 

que poida ser utilizado na biblioteca como complemento dos 
diccionarios convencionais. 

 

3.- Elaboración de material auxiliar 

Por todos é coñecido que cando esporadicamente falta un 

profesor, esa sesión lectiva é habitualmente desaproveitada 
polos alumnos afectados. Para paliar esta situación que nalgúns 

casos se prolonga durante varios días, imos propoñer ao 
profesorado das distintas áreas que elabore unha serie de 

textos relacionados coa súa materia para que os alumnos 
poidan rendibilizar ese tempo. Ademais do texto, que se lerá en 

voz alta baixo a supervisión do profesorado de garda, o 
profesor proporá unha serie de cuestións que demostren a 

comprensión do mesmo. O profesor de garda recollerá o 
traballo e entregarallo ao profesor correspondente que, se o 

considera oportuno, poderá telo en conta á hora da avaliación. 
4.- Titorías 

Os titores de cada grupo levarán a cabo nas sesións de 
titoría actividades relacionadas coa adquisición de técnicas de 

estudio e comprensión de textos. O Departamento de 
Orientación asesorará e facilitará o material aos titores. 

Pódense incorporar tamén actividades lúdicas (xogos, 
encrucillados,...) que axuden a diferenciar estas sesións das 

lectivas propiamente ditas. 

 

5.- Actividades lúdicas 
Ademais das actividades estrictamente académicas é a 

nosa intención desenvolver unha serie de actividades 
complementarias que impliquen ou se relacionen coa práctica 

da lectura: concursos, charlas con algún escritor previa lectura 
dunha da súas obras, pequenas representacións teatrais... 
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6.- Avaliación 

En Educación Infantil e Primaria, cada ciclo avaliará na 

súa reunión, unha vez ao mes, os resultados. De forma 
conxunta farase unha posta en común unha vez ao trimestre. 

En cada sesión de avaliación de Educación Secundaria 

farase unha posta en común sobre os resultados da aplicación 
do plan lector durante ese trimestre. 

Ademais na Comisión Pedagóxica analizarase de forma 
conxunta a marcha do plan en todo o Centro. Nesta comisión 

tomaranse acordos para implantar durante o curso seguinte. 



 

 

 

ADDENDA PROXECTO LECTOR. APROBADO EN CLAUSTRO O 9 DE OUTUBRO 
 

HORARIO PRIMARIA:Dacordo ó Proxecto Lector de Centro este novo horario ( pertencente á xornada lectiva das etapas de Educación Infantil 

e Primaria ) reflexa o tempo adicado exclusivamente á hora de lectura .Este tempo de lectura (20 minutos diarios despois do tempo de lecer ) 

varía dependendo do nivel do alumnado; asi nos curso máis baixos consistiría nunha lectura guiada e nos máis altos lectura libre. 

HORARIO SECUNDARIA: Adicarase una hora á semana a lectura libre na clase que corresponda, según turnos rotativos. 

 
Sesión LUNS MARTES MÉRCORES Sesión XOVES VENRES 

1ª 9,35-10,30 9,35-10,30 9,35-10,30 9,35-10,30 1ª 9,35-10,20 9,35-10,20 9,35-10,20 

2ª 10:30-11:25 10:30-11:25 10:30-11:25 10:30-11:25 2ª 10,20-11,05 10,20-11,05 10,20-11,05 

R E C R E O 

 3ª +HORA DE LER 

 
11,25-11,45 

 
11,45-12.30 

1 1,25-11,45 1 1,25-11,45 

 
11,45-12.30 

 
11,45-12.30 

3ª+HORA DE LER 

 
11:55-12:15 

 
12.15-13:10 

11:55-12:15 

 
12.15-13:10 

11:55-12:15 

 
12.15-13:10 

11:55-12:15 

 
12.15-13:10 

4ª 12,30-13,15 12,30-13,15 12,30-13,15 

C O M E D O R 

4ª 14,45-15,40 14,45-15,40 14,45-15,40 14,45-15,40 5ª 14,45-15,40 14,45-15,40  

5ª 15,40-16,30 15,40-16,30 15,40-16,30 15,40-16,30 6ª 15,40-16,30 15,40-16,30 
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