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1. ANÁLISE DA BIBLIOTECA ESCOLAR



1.1. RECURSOS MATERIAIS
A biblioteca de EPAPU de Ourense componse dun fondo bibliográfico en

proceso de catalogación a través do programa do PROXECTO MEIGA que comezou no
curso 2008-2009 e que continúa na actualidade. Ata o de agora, o fondo está distribuído
nos diferentes departamentos didácticos, no corredor central e nas salas de reunións e de
profesorado debido a carencia dun espazo específico de almacenaxe, de sala de estudo e
de lectura por mor das características do edificio que acolle o centro educativo.

Actualmente están rexistrados ao redor de 5.000 volumes e a estimación é
chegar nos vindeiros cursos a completar a catalogación dos fondos de uso maioritario
por parte dos usuarios.

Neste curso escolar, vaise habilitar un espazo (Aula Mentor) como biblioteca,
con mobiliario específico, onde se realizará o préstamo e catalogación dos fondos.
Dispón de estantes axeitados para colocar os fondos que se irán seleccionando e
trasladando dos distintos departamentos ao longo do curso para polos a disposición de
todo o profesorado e alumnado.

Dispón dunha caixa de correo no corredor central da planta baixa do centro
para facilitar a devolución dos libros fóra do horario de préstamo.

1.2. RECURSOS HUMANOS
A biblioteca é xestionada neste curso por unha docente do centro que conta con

tres horas semanais no seu horario de dedicación a todas as tarefas bibliotecarias:
adquisicións, expurgo e actualización, catalogación, etiquetado, distribución,
inventariado..., etc.

Afortunadamente, conta coa colaboración desinteresada dos dous bedeis do
centro que se ocupan de proporcionar información aos usuarios e de recoller volumes
devoltos; xa que tres horas de dedicación dunha soa persoa resultan insuficientes para
ocuparse das tarefas propias da biblioteca nun centro que abre de 9:00 á 22:30.

Tamén hai varios profesor@s que se ofreceron a axudar no labor de traslado de
fondos e colaboran na realización de actividades de animación á lectura así como na
posibilidade de realizar algunha garda na biblioteca co obxectivo de mantela aberta o
máximo tempo posible.

Neste curso, vaise iniciar un Club de lectura, denominado “InCLUBsión”,
dirixido ao alumnado das 3 quendas con profesorado responsable de coordinalo. Tamén
se continuará co club de lectura de profesorado e persoal non docente “O sarillo do
tempo”, creado no pasado curso e que este ano procurará realizar reunións presenciais,
se as circunstancias o permiten.

A coordinación xeral destes clubes de lectura farase desde a Biblioteca en
coordinación co EDL e profesorado de distintos departamentos didácticos.

1.3. ACTUACIÓNS
Este curso estableceuse un horario de préstamo e devolución que abrangue todos

os días da semana de atención aos usuarios por quendas: mañá, tarde e noite. A
coordinadora da biblioteca procura estar dispoñible durante os recreos para facilitar o
préstamo e devolución de libros xa que ao non haber profesorado con horas de
biblioteca é difícil atender todas as quendas. No resto das horas de biblioteca (3)
realizaranse actividades de catalogación, selección e colocación de fondos no novo
espazo destinado á biblioteca.

No curso pasado, a bibliotecaria, iniciou un inventario dos fondos de Lingua e
literatura castelá. Preténdese continuar este ano con ese labor, no departamento de
Lingua Galega e de idiomas (inglés e francés), sendo ademais un momento propicio
aproveitando o proceso de recolocación de fondos no novo espazo.É o momento para



realizar un inventario exhaustivo do fondo xa catalogado, para detectar extravíos ou
perdas, así como realizar un expurgo dos fondos que deben ser substituídos e unha
renovación do rexistro de usuarios nun centro onde o alumnado se renova de continuo
cada curso.

1.4. MELLORA DAS INSTALACIÓNS
A necesidade dun espazo específico facíase cada vez máis perentoria. O

alumnado demanda un espazo para poder estudar ou traballar nos ocos que presentan os
seus horarios e o centro precisa un foco centralizador dos fondos bibliográficos que
poida servir ademais como local para a realización de actividades de dinamización
lectora.

Neste curso escolar, ademais do traslados dos fondos, preténdese reorganizar os
espazos dos departamentos didácticos e tamén o corredor central.

No corredor central, a idea é deixar libre o espazo que está fronte á conserxería
para que poida ser empregado polos bedeis para colocar materiais de distintos tipo
(fotocopias, folios...). A outra parte do corredor central destinarase a crear “fondos de
interese” onde se exporán novidades ou libros de temática específica xa que é un lugar
moi transitado e visible para o alumnado, o que pode resultar motivador.

Colocaranse carteis indicando a ubicación da biblioteca, xa que ao estar no
último andar, o alumnado necesita ter claro onde está e os horarios de apertura para ir
buscar material ou realizar actividades de estudo ou doutro tipo.

Na biblioteca haberá tamén ordenadores para que o alumnado poida traballar ou
realizar consultas.

Dado que o espazo dedicado á biblioteca vai ser tamén aula, tanto o profesorado
como o alumnado disporán de pizarra e proxector que lles axuden a realizar o seu labor.

2. OBXECTIVOS DO PROXECTO LECTOR

Este Proxecto Lector contén uns compromisos mínimos con respecto ao fomento
da lectura no centro segundo marca a lexislación vixente. Concretamos estes
compromisos mínimos nos seguintes obxectivos, enfocados á mellora dos instrumentos
de aprendizaxe do alumnado, así como da incardinación da biblioteca escolar na
estrutura docente do centro.

2.1. FORMACIÓN DE LECTORES E LECTORAS COMPETENTES
Queremos formar lectores competentes e polivalentes que melloren o seu

dominio nos distintos tipos de lectura (en voz alta, silenciosa, dramatizada, rápida, lenta,
selectiva...), nos diversos tipos de documentos (literarios, técnicos, científicos,
divulgativos...), nos distintos soportes (libros, xornais, obras de consulta, pantalla de
ordenador...), controlando por outra banda os distintos espazos posibles para a lectura (a
aula, a biblioteca pública, a soidade da súa habitación...).

2.2. CREACIÓN E CONSOLIDACIÓN DO HÁBITO DA LECTURA
O fomento da lectura como fonte de pracer é unha das nosas principais

finalidades, na idea de que acceder ao coñecemento mediante a lectura dotará ao
alumnado dos instrumentos e estratexias necesarios para adquirir o criterio que lle
permitirá interpretar as diversas fontes de información, facilitando así a súa auténtica
realización como seres humanos libres.

2.3. MELLORA DOS RESULTADOS ACADÉMICOS DO ALUMNADO
Pretendemos conseguir a mellora dos resultados académicos do alumnado a



través da mellora das competencias básicas, moi especialmente da lingüística oral e
escrita. Buscamos o aumento da motivación do alumnado para que mellore as súas
actitudes cara á aprendizaxe, ao sentirse máis competente como lector e escritor, así
como na súa expresión oral.

2.4. A BIBLIOTECA COMO RECURSO DE COMPENSACIÓN SOCIAL
Facilitar o acceso aos fondos (axeitados aos diversos tipos de lectores) á
totalidade da comunidade educativa, mesmo en períodos horarios non lectivos
(sempre que sexa factible segundo horario do profesorado), constitúe unha das bases
do noso ideario; igualmente importante é contar con materiais adaptados aos distintos
niveis de competencia de todo tipo, tendo ademais en conta a liberdade de ideoloxía,
crenzas relixiosas, etc. Por outra banda, terase en conta a loita contra o racismo, a
homofobia, o machismo, o belicismo, o consumismo e outras lacras e mostras de falta
de tolerancia existentes na nosa sociedade.

2.5. A XESTIÓN INTEGRAL DOS MEDIOS INFORMATIVOS
O mellor xeito de aproveitar os fondos de todo tipo (libros, materiais

audiovisuais, revistas, materiais de consulta) que existen no instituto (Departamentos)
é ter o seu inventario centralizado por parte da biblioteca, de xeito que calquera
membro da comunidade educativa que necesite algún material teña a posibilidade de
acceder a el. Neste senso están xa inventariados tres Departamentos: Lingua Castelá,
Lingua Galega e Historia, e establecemos unha continuidade desta iniciativa dos
restantes. Por outra banda, velarase polo equilibrio entre os diversos tipos de fondos.

2.6COOPERACIÓN COS PROXECTOS DO CENTRO

A Biblioteca, como centro de recursos do centro, debe colaborar no
desenvolvemento dos distintos proxectos que se realicen no centro.

Neste curso escolar vaise realizar un PFPP e un Plan Proxecta “Donas de si”no que
a Biblioteca estará presente a través da achega de materiais e recursos e tamén de
actividades como é o Club de lectura.

En colaboración cos departamento didácticos de Lingua Galega e Lingua Castelá
iranse adquirindo fondos suficientes sobre as lecturas obrigatorias para pór á
disposición do alumnado.

Tamén se proporán lecturas que fomenten a igualdade, con temáticas variadas.

3. ACTIVIDADES

A maior parte das modalidades de ensino que se imparten neste centro
(Alfabetización de adultos, Educación Secundaria de Adultos presencial e a distancia,
Bacharelato semipresencial, Cursos de inglés, francés e informática e Español para
estranxeiros) non favorece a participación do alumnado adulto en actividades fóra do
horario lectivo ordinario, xa que as súas situacións persoais, laborais e familiares
imposibilitan unha implicación do estudante que vaia máis alá da preparación, estudo e
asunción dos contidos, e da xestión propia do seu proceso de aprendizaxe.

As infraestruturas intrínsecas ao centro tampouco facilitan o desenvolvemento
de calquera tipo de actividade, posto que todos os espazos están ocupados en horario
completo por sesións lectivas, clases e grupos de distintos niveis.



As actividades dirixidas á dinamización lectora lévanse a cabo dentro das aulas
por parte dos profesorado implicado e comprometido con este aspecto fundamental do
proceso educativo.

Neste curso escolar, e aproveitando que temos un espazo dedicado á biblioteca,
proporarse a creaciòn dun club de lectura dirixido ao profesorado (o ano pasado fíxose
de xeito non presencial) e ao alumnado.

As reunións terán que facerse nalgún recreo ou fóra do horario lectivo xa que a
organización do centro por quendas dificulta poder realiar reunións comúns.

Intentarase complementar estes clubs de lectura coa organización de roteiros
literarios que resultan motivadores e tamén fomentan a convivencia entre o profesorado
e alumnado.

Ademais intentarase contactar con outros clubs de lectura para facer encontros e
intercambio de lecturas e de ideas.

3.1. ENQUISA HABITOS DE LECTURA
Ao longo deste curso organizaremos en colaboración co Departamento de

Orientación e a través das titorías e coordinacións dos diferentes niveis educativos unha
enquisa de hábitos lectores para poder obter datos obxectivos sobre os que actuar no
noso labor docente no relativo ao fomento da lectura. Os datos obtidos permitirannos
establecer metas máis realistas e pragmáticas conectando á realidade sociocultural do
noso alumnado co proxecto lector.

3.2. ACTUACIÓNS DOCENTES
Todo o profesorado colaborará na conversión da comprensión lectora no eixe de

todo o proceso de ensino-aprendizaxe: a lectura comprensiva deber ser obxecto de
traballo xunto coa expresión oral e escrita en todas as áreas do currículo.

Este labor, non obstante, implica de xeito máis destacado aos departamentos de
linguas vernáculas e estranxeiras, cuxo currículo está intrinsecamente ligado ao uso
vehicular das linguas en todos os aspectos: lecto-escritura, comprensión lectora e
elaboración de textos propios, tanto escritos coma orais.

Cada un destes departamentos, en concreto, recolle nas súas programacións
didácticas un menú de lecturas como propostas de traballo e de lecer para os distintos
niveis de ensino, tal e como recolle a táboa seguinte:

CURSOS GALEGO CASTELÁN

1º ESA

Relato de un náufrago
de G. García Márquez

Selección de relatos curtos

Un viejo que leía novelas de
amor

de L.Sepúlveda

Seda, de Alessandro Baricco
Nata y chocolate, de Alica

Borrás

2º ESA
Selección de relatos curtos

Relato de un náufrago
de G. García Márquez

Un viejo que leía novelas de
amor de Luis Sepúlveda

d

Seda, de Alessandro Baricco



3º ESA

Erros e Tánatos de Gonzalo
Navaza

Mentira de Care Santos
Conexiones, de Elisabeth

Stewart

4º ESA
Erros e Tánatos de Gonzalo

Navaza

Diez Negritos, Asesinato en el
Orient Expres de Agatha

Christie
Cuando me digas te quiero,

Laura Novelle

1º BACH
Lingua e

Literatura
Antoloxía do conto galego

do Século XX

La Celestina (adaptación
Vicens Vives)

El Lazarillo de Tormes
de autor anónimo (adaptación

Vicens

Rimas y Leyendas
de G.A. Bécquer

2º BACH
Lingua e

Literatura
Lecturas voluntarias

propostas polo profesorado

Crónica de una muerte
anunciada

de Gabriel García Márquez
El lector de Julio Verne

de Almudena Grandes
La fundación

de A. Buero Vallejo
El Romancero Gitano

de F.G.Lorca

1º BACH
(Literatura
Universal)

Mitos griegos de Maria
Angelidou. Vicens Vives

Romeo y Julieta de William
Shakespeare

Frankeinstein, de Mary Shelley
La Metamorfosis, de kafka

1º BACH
(Inglés)

All about the cinema de
Suzanne Eastwood
Tales of the Greek

Mithology de PhillipaTracy
The Canterville Ghost de
Oscar Wilde (adaptado)

2º BACH
(inglés)

Grey Owl. A Man of the
Wilderness de Allison

Philips
Modern Masters de Arthur

Taylor
Jane Eyre de Charlotte

Brönte (adaptado)

1º BACH
(Latín)

Las Metamorfosis de Ovidio
La Eneida de Virgilio

1º BACH
(Grego)

La Ilíada de Homero
(adaptación de Baricco)

La Odisea (adaptacións) de
Homero

*Edipo Rey
*Las Nubes



2º BACH
(latín) Non hai lecturas obrigatorias

2º BACH
(grego)

Edipo Rey, Sófocales
Las Nubes de Aristófones

Antología de la lírica griega
arcaica

Capítulos de La Iliada y La
Odiseade Homero





Tendo en conta que o alumnado do centro é moi diverso en canto a formación,

necesidades e intereses, a proposta de lectura que fai o Departamento de Galego tamén

é heteroxénea. Por unha parte, clásicos das nosas letras; por outra, libros de literatura

xuvenil, que poidan resultarlles atractivos aos lectores menos iniciado. A listaxe é aberta e

será o profesor/a o encargado de recomendarlle ao alumnado algún dos títulos dos que se

dispoña no departamento.

Cartas de inverno: AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ. (ED. Xerais)

 Asústate Merche, Sobrevives?: FINA CASALDERREY (Ed.

Xerais)

 A banda sen futuro: MARILAR ALEIXANDRE (Ed. Xerais)

 Pel de lobo: XOSÉ MIRANDA (Ed Xerais)

 Cando petan na porta pola noite: XABIER P. DOCAMPO (Ed.

Xerais)

 Leonel. ANTÓN CORTIZAS (Ed. Xerais)

 Anxos en tempos de chuvia. MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE (Ed.

Xerais)

 Diario vermello de Carlota. GEMMA LIENAS (Ed. Galaxia)

 Comedia bífida: MANUEL NÚÑEZ SINGALA (Ed. Galaxia)

 Poderosa 1; Poderosa 2: SERGIO KLEIN (Ed. Xerais)

 Os dous de sempre, Cousas: CASTELAO (Ed. Galaxia)

 Memorias dun neno labrego, Cartas a Lelo: NEIRA VILAS (Ed.

Do Castro)

 Á lus do candil: ANXEL FOLE (Ed. Galaxia)

 Escola de menciñeiros, Os outros feirantes: ÁLVARO

CUNQUEIRO (Ed. Galaxia)

 Os biosbardos: BLANCO AMOR (Ed. Galaxia)

 Crime en Compostela: CARLOS REIGOSA (Ed. Xerais)

 Agosto do 36, Os últimos fuxidos: FERNÁNDEZ FERREIRO (Ed.

Xerais)

 Aire negro, O que nos queda é o amor: AGUSTÍN FERNÁNDEZ

PAZ (Ed Xerais)

 Ollos de auga: DOMINGO VILLAR (Galaxia)



 Fortunato de Trasmundi: DARÍO XOHÁN CABAÑA (Ed

Xerais)

 Durmindo sobre os espellos: JORDI SIERRA I FABRA (Ed

Galaxia)

 Un nome de dicionario: AMELIE NOTHOMB (Galaxia)

 A revolta dos animais: G. ORWELL (Ed. Positivas)

 O curioso incidente do can a media noite: MARK HADDON (Ed.

Rinoceronte)

 Poetízate: FRAN ALONSO (Ed. Xerais)

 Makinaria: CARLOS NEGRO (Ed. Xerais)

 Os eidos: UXÍO NOVONEYRA (Ed. Xerais)

 ROSALÍA DE CASTRO: Cantares gallegos, Follas novas

 CURROS ENRÍQUEZ: Aires da miña terra, O divino sainete

 EDUARDO PONDAL: Queixumes dos pinos

 MARCIAL VALLADARES: Maxina ou a filla espúrea

 XOSÉ MIRANDA: Morning Star (ed. Xerais)

 RIVEIRO COELLO: As rulas de Bakunin. Ed.. Galaxia)

 ANXOS SUMAI: Anxos de garda; Así nacen as baleas (ed.

Xerais)

 ROSA ANEIROS: Veu visitarme o mar (ed. Xerais)

 ROSA ANEIROS: Resistencia (ed. Xerais)

 Mª REIMÓNDEZ: O club da calceta (ed. Xerais)

 AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ, Non hai noite tan longa (ed.

Xerais)

 DOMINGO VILLAR: A praia dos afogados (ed. Galaxia)

 DIEGO AMEIXEIRAS: Tres segundos de memoria (ed. Xerais)

 O porco de pé: VICENTE RISCO (Ed. Galaxia)

 Arredor de si; Os camiños da vida: OTERO PEDRAYO (Ed.

Galaxia)

 Dos arquivos do trasno: RAFAEL DIESTE

 O crepúsculo e as formigas: XL MÉNDEZ FERRÍN

 De catro a catro, M. ANTONIO



 Spam: FRANCISCO CASTRO. (Ed. Galaxia)

 Herba moura, A xeira das árbores: TERESA MOURE (Ed Sotelo

Blanco)

 Made in Galicia: SECHU SENDE (Ed. Xerais)

 Circe ou o pracer do azul: BEGOÑA CAAMAÑO. (Ed. Galaxia)

 Mal de linguas: JESÚS TUSÓN (Ed. Sotelo Blanco)

 Como unha novela, Mal de escola: PENNAC (Ed. Xerais)

 ANTÍA YÁÑEZ, Senlleiras (ed. Galaxia)

 ARANTXA PORTABALES, Beleza vermella (ed. Galaxia)

 LEDICIA COSTAS, Escarlatina, a cociñeira defunta (ed. Galaxia)

 LEDICIA COSTAS, Infamia (ed. Galaxia)

 MARINA MAYORAL, Tristes armas (Ed. Xerais)

MANUEL RIVAS, O lapis do carpinteiro (Ed. Xerais)

En Lingua Galega, proponse ademais, unha listaxe de LECTURA OPTATIVAS
para 1º e 2º de Bacharelato:

 Alonso, F. Poetízate. Ed. Xerais.
 Alonso, F. Tráiler. Ed. Xerais.
 Ameixeiras, Diego. Dime algo sucio Ed. Xerais.
 Bernárdez Vilar, Xoán. Un home de Vilameán.Ed. Xerais.
 Blanco Amor, Eduardo. A esmorga. Ed. Galaxia.
 Cabanillas, Ramón. Na noite estrelecida. Akal
 Casares, C. O sol do verán. Ed. Galaxia.
 Casares, C. Vento ferido. Ed. Galaxia.
 Casares, Carlos: Os mortos daquel verán, Galaxia.
 Castelao, Afonso Daniel. Os dous de sempre. Ed. Galaxia
 Castelao, Afonso Daniel. Os vellos non deben de namorarse. Ed. Akal
 Costas, Ledicia. Infamia. Ed. Xerais
 Costas, Ledicia. Un animal chamado néboa. Ed. Xerais
 Cunqueiro, Álvaro : O incerto señor don Hamlet, Galaxia.
 Cunqueiro, Álvaro. Os outros feirantes. Galaxia Neira Vilas,
 De Toro, Suso: Non Volvas. Ed. Xerais.

 Esteban, Manuel. A ira dos mansos. Ed. Xerais

 Fdez. Ferreiro, X. Agosto do 36. Ed. Xerais.



 Fernández Paz, Agustín. O único que queda é o amor. Ed. Xerais.
 Ferreiro, Celso Emilio: Longa noite de pedra, Xerais / Col. Voz de Galicia.
 Fole, Anxel. Á lus do candil. Galaxia
 Girgado, Luís Alonso. Antoloxía do conto galego do século XX. Galaxia
 López Silva, Inma. Aqueles anos en que eramos malas. Ed. Galaxia
 López Silva, Inma. O libro da filla. Ed. Galaxia
 Lopo, Santiago. A arte de trobar, Ed. Xerais
 Martí, Andreu e Ribera, Jaume. O diario vermello de Flanagan
 Méndez Ferrín. O crepúsculo e as formigas. Ed. Xerais
 Méndez Ferrín. Arraianos. Ed. Xerais
 Morteiro, R. Seis cordas e un corazón. Ed. Xerais.
 Neira Vilas , X. Memorias dun neno labrego. Akal

 Portabales, Portabales. Beleza vermella. Ed. Galaxia.

 Portabales, Portabales. Deixe o seu sinal despois da mensaxe. Ed. Galaxia.

 Rivas, M. O lapis do carpinteiro. Ed. Galaxia
 Rivas, M. Todo é silencio. Ed. Galaxia.
 Rivas, M. Que me queres, amor? Ed. Galaxia.
 Riveiro Coello, As rulas de Bakunin, Ed. Galaxia
 Riveiro Coello, Laura no deserto, Ed. Galaxia
 Sende, S. Made in Galiza. Ed. Galaxia.


LECTURAS RECOMENDADAS EN LINGUA CASTELÁ

1º BACHILLERATO

1º evaluación

El Cid de Geraldine McCaughrean y Alberto Montaner, Vicens Vives.

EL conde Lucanor de Don Juan Manuel, adaptación de Agustín S. Aguilar,

Vicens Vives.

La Celestina de Fernando de Rojas, adaptación de Eduardo Alonso, Vicens

Vives.

2º evaluación

Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, adaptación de Eduardo

Alonso, Vicens Vives.

Lazarillo de Tormes, anónimo, adaptación de Eduardo Alonso, Vicens

Vives.

El perro del hortelano de Lope de Vega, Castalia.

3º evaluación Leyendas y rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, Vicens Vives.



Marianelade Benito Pérez Galdós, Nueva Biblioteca Didáctica, Anaya.

Cuentos españoles del siglo XIX, VV.AA. Nueva Biblioteca Didáctica,

Anaya.

LECTURAS RECOMENDADAS EN LITERATURA UNIVERSAL

Mitos griegosMaria Angelidou,Vicens Vives.

historia de Tristán e Isolda. Joseph Bédier, Acantilado.

Jornada 7º de El Decamerón. Giovanni Boccaccio, Castalia Prima

Edipo Rey (adaptación). Sófocles.

Romeo y Julieta/ Hamlet. Shakespeare. Escoger uno

Mucho ruido y pocas nueces/El sueño de una noche de verano. Shakespeare. 

Frankenstein.Mary Shelley, Vicens Vives.

Casa de muñecas. Henrik Ibsen, Cátedra

El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. R.L. Stevenson.

La metamorfosis. Franz Kafka, Alianza Editorial.

Esperando a Godot. Samuel Beckett, Tusquetseditores.

La perla. John Steinbeck, Vicens Vives.

Desde o Departamento de Lingua Galega, propóñense ademais unha serie de lecturas para

fomentar a IGUALDADE na ESA e no Bacharelato:

 “A cabeza de Medusa” (Marilar Aleixandre)

 “O club da calceta” (María Reimóndez)

 “Corredora” (María Reimóndez)

 “O corazón de Xúpiter” (Ledicia Costas)

 “22 segundos” (Eva Mejuto)

 “Chamádeme Señora”, de Inma López Silva

3.3. COLABORACIÓNS INTERDEPARTAMENTAIS

A colaboración cos distintos Departamentos didácticos do centro vén sendo unha
constante nos cursos precedentes á hora de preparar diferentes actividades de índole
cultural relacionadas intimamente co proxecto lector, polo que se potenciarán esas
sinerxías, en especial cos seguintes departamentos:
• Departamentos de linguas.- que ademais do ensino regrado imparten os cursos de

inglés e francés, onde se concentra un alumnado voluntarioso, maiormente persoas
xubiladas, con ánimo de participar en actividades de toda índole, e con tempo para
dedicarlle á lectura.



• Departamento de actividades extraescolares.- que coordina todo tipo de
actividades socioculturais entre departamentos e a relación do centro con
institucións como o Concello de Ourense ou a Diputación de Ourense, entre outros.
O seu labor permítenos participar en multiples conferencias, representacións
teatrais, etc) relacionadas coa dinamización lectora.

• Equipo de dinamización lingüística.- a través do cal non só articulamos
actividades culturais senón que tamén potenciamos o plurilingüísmo e a
potenciación do uso do galego en gran parte do noso alumnado e orixe estranxeira,
en especial, hispanoamericana.

4. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Este Proxecto Lector pretende ter unha utilidade práctica e ser un guión real dos
compromisos que o centro EPAPU de OURENSE adquire con respecto á lectura, á
escritura, ás habilidades relativas á busca de información e ao uso e funcionamento da
biblioteca como órgano que articula e regula todo o relativo a estes aspectos; por iso
establécense uns criterios e uns procedementos de avaliación que poidan conducir á
modificación dos aspectos da redacción ou do desenvolvemento do mesmo.

4.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Establecemos os seguintes criterios de avaliación:

➢
Verificar o grao de cumprimento das intervencións comprometidas.

➢
Facer un seguimento da consecución dos obxectivos xerais.

➢
Comprobar a adecuación dos métodos, materiais e recursos propostos
no Proxecto.

4.2. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Os procedementos para avaliar este Proxecto Lector son:

➢
Unha enquisa que compute ata que punto se acadan os Obxectivos Xerais
(apartado 2) e que comprobe a adecuación dos métodos, materiais e recursos
utilizados de acordo con este Proxecto, así como o grao de implicación de
profesorado e alumnado.

➢
A avaliación continua á que someteremos a este documento tanto alumnado
como profesorado mediante o seu seguimento nos distintos órganos de
coordinación e de funcionamento (o Equipo de Dinamización da Biblioteca, A
CCP, O Claustro de Profesores, o Consello Escolar).A Memoria Anual da
Biblioteca tamén servirá como procedemento de avaliación do Proxecto Lector.

Este Proxecto Lector do centro EPAPU de Ourense poderá e deberá verse
modificado, de acordo coa legalidade, como parte que é do Proxecto Educativo de
Centro, sempre que nos diversos procedementos de avaliación se atopen incorreccións
ou carencias que fagan conveniente algunha modificación.

María Sánchez Cid


