
PROXECTO CLUB DE LECTURA.        

 CURSO 2022/2023 
 

 

 

 

 

♦ Coordinadora: Mª Isabel Salanova Sarmiento 

 

♦ Nome do club de lectura: “Hora de ler” 

                                               

♦ Finalidades: Incrementar o pracer da lectura ao compartilo con outros, compartir o  

lido con persoas de distintos niveis educativos e distintas idades, servir de apoio e 

estímulo para ler obras e autores variados, potenciar o acto de ler ao unir a dimensión 

privada e íntima coa dimensión pública que implica a escoita, discusión e comparación 

doutras sensibilidades e puntos de vista. 

    

♦ Relación coa Biblioteca Escolar:  

Explotar ao máximo os recursos que ofrece a biblioteca do centro, como por exemplo, 

material audiovisual, libros de lectura, libros de consulta, ordenadores para visitar as 

páxinas web dos escritores e para buscar información sobre os escritores e sobre as súas 

obras. 

Por outra banda, fomentar a lectura a nivel individual e compartir o lido en grupo, así 

como outros ámbitos de información: historia, xeografía, literatura. En resumo todo o 

que se refira a unha lectura máis alá do texto, ademais dos datos sobre o autor, a época, 

etc. 

 

♦ Actividades específicas de impulso á lectura en galego: 

● Durante este curso haberá unha colaboración entre o club de lectura e o equipo de 

dinamización da lingua galega para realizar unha serie de actividades de impulso á 

lectura en galego. Haberá un encontro coas escritoras Ledicia Costas e Arantza 

Portabales. Tanto as actividades, como as súas datas e os encontros coas escritoras están 

aínda por determinar. 

 

 

♦ Actividades previstas:  

 ● No segundo cuadrimestre prevese unha colaboración con un dos proxectos etwinning 

e o EDLG. Tamén haberá unha lectura compartida das novelas “Golpes de Luz” da 

escritora Ledicia Costas e “A vida secreta de Úrsula Bass”, da escritora Arantza 

Portabales. Estas lecturas realizaranse na biblioteca da escola. Nas vacacións de 

entroido haberá unha viaxe con destino aínda por determinar, suxeito ao orzamento 

facilitado pola axencia de viaxes, e un roteiro literario a mediados de xuño para percorrer 

os lugares descritos na novela de Arantza Portabales. 

 

 

  ♦ Número de participantes aproximado: De 20 a 25.  

A profesora de inglés, Alba Ramos, implícase no proxecto e funcionamento do club de 

lectura xunto comigo durante o curso 2022/2023. Dado o número de compoñentes do 

club e os horarios de mañá e de tarde do noso centro, o club dividirase en dous grupos: 



un de mañá e outro de tarde. A profesora, Alba Ramos, dirixirá o grupo de tarde e a que 

subscribe, a coordinadora, Isabel Salanova, dirixirá o grupo de mañá.    

Seguirán formando parte activa como membros do club de lectura a directora da escola 

Nancy Casielles Iglesias, a profesora de inglés Sandra Sanmiguel (coordinadora do 

EDLG), a profesora de francés Mª Teresa Villar (xefa de estudos), o profesor de alemán 

Francisco Trevejo (xefe de departamento), as profesoras de alemán Carmen Rodríguez e 

Montserrat Gregorio (vicedirectora), as profesoras de inglés Nieves Honrado 

(coordinadora do equipo TIC´s), Ana Rodicio (xefa de departamento de inglés), e os 

conserxes Manuel Gil e Inés Sánchez. 

Xestionaremos o club de lectura para todos os idiomas da escola, é dicir : Inglés, 

Francés, Alemán, Italiano, Español como lingua estranxeira, Galego, Portugués e 

Chinés. 

 

 

♦ Forma de organización e funcionamento: O día 3 de Outubro a coordinadora 

enviaralles por correo electrónico aos participantes do club de lectura toda a 

información sobre o club para lle explicar o funcionamento, calendario e horario, así 

como tamén o tipo de lecturas que se escollerán. A coordinadora daralle as instrucións 

ao alumnado de como recoller os libros respectivos na biblioteca. O alumnado virá á 

biblioteca e repartiranse as lecturas entre os membros do club. Os participantes levarán 

o libro nas súas respectivas linguas de estudo para ler na casa. Coa recollida do libro, o 

alumnado recibirá tamén algunhas pautas sobre a lectura (localización, dificultade, 

personaxes, temática, estilo, sentimentos ou reflexións evocados polo texto…) e 

algunhas instrucións para realizar anotacións como, por exemplo: citas, descricións, 

comentarios, dúbidas, cousas que lles gustan ou que non… 

O club de lectura desenvolverá a súa actividade ao longo de oito sesións durante o 

presente curso académico. Todas as  sesións para falar dos libros serán presenciais e 

terán lugar na biblioteca da escola en horario de mañá e de tarde. En caso de empeorar a 

situación sanitaria, e de non poderse realizar as reunións presenciais, faríanse de forma 

telemática nas mesmas datas e no mesmo horario en que se realizarían as reunións 

presenciais. 

 

Lecturas: “Golpes de luz” da escritora Ledicia Costas; “Las chicas de campo”  da 

escritora irlandesa Edna O´Brien; “La muerte de una sirena” dos escritores daneses 

A. J. Kasinski e Thomas Rydahl  e “A vida secreta de Úrsula Bass” da escritora 

Arantza Portabales. 

 

 

A primeira sesión terá lugar o día 1 de Decembro ás 16:00 horas en horario de tarde e o 

2 de Decembro ás 12:15 horas en horario de mañá, na biblioteca . Nesta sesión haberá 

un debate sobre a lectura “Golpes de luz”. Xa que imos ter un encontro coa escritora 

Ledicia Costas, esta reunión promete ser realmente interesante. As sesións poderán 

durar unha hora ou hora e cuarto. Ao rematar as sesións, a coordinadora e a súa 

colaboradora daranlles as seguintes lecturas aos membros do club.  

 

A segunda sesión terá lugar o 2 de Febreiro, ás 16:00 horas en horario de tarde e o 3 de 

Febreiro ás 12:15 horas en horario de mañá, na biblioteca da escola. Nesta sesión 

producirase un intercambio de opinións e impresións entre os participantes do club. 

O alumnado traerá lido o  libro “Las chicas de campo” nos diferentes idiomas de 

estudo e debaterase sobre el. O alumnado poderá ler este libro en francés, inglés, 



portugués, alemán e español. Desafortunadamente non hai tradución ao galego. Cada 

persoa comentará os aspectos que lle resulten máis interesantes e a súa visión ou 

interpretación sobre a lectura. A continuación introduciremos a seguinte lectura.  

 

A terceira sesión terá lugar o 6 de Abril, ás 16:00 horas en horario de tarde e o 7 de 

Abril ás 12:15 horas en horario de mañá, na biblioteca. Haberá unha presentación sobre 

o libro “La muerte de una sirena” e debaterase sobre el, comentando os aspectos máis 

interesantes. Este libro está traducido ao francés, español, alemán e italiano. 

 

A cuarta sesión terá lugar o 25 de maio, ás 16:00 horas en horario de tarde e o 26 de 

Maio ás 12:15 horas en horario de mañá, na biblioteca. Haberá unha presentación sobre 

o libro “A vida secreta de Úrsula Bass” e debaterase sobre el.  

As restantes sesións serán os encontros coas escritoras, a viaxe nas vacacións de 

entroido, o roteiro literario e as actividades en colaboración co EDLG. 

 

♦ Medios previstos para a súa difusión entre a comunidade escolar:  

O inicio da actividade e constitución do club presentouse a través dun cartel informativo 

que se publicou na páxina web da escola e se colocou en distintos lugares do centro: 

entrada, conserxería, biblioteca, corredores, taboleiros… Así mesmo, todo o 

profesorado da escola publicitou o club de lectura nas aulas para que a información 

chegara mellor e de maneira máis clara ao alumnado. O club tamén está aberto aos 

distintos sectores da comunidade educativa: membros do consello escolar, persoal non 

docente- conserxes, administrativas, persoal da limpeza- e persoal docente. 

 

 

 

Coordinadora: María Isabel Salanova Sarmiento 


