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Plan Lector dentro da Programación do Departamento

ACTIVIDADES PLAN LECTOR
para 1º, 3º, e  4º da ESO 

materia EPVA

O longo do curso potenciarase o uso do libros de texto da materia, para que o alumno se 
conciencie da importancia da lectura como medio de acadar os coñecementos 
necesarios.
O profesor axudará os alumnos para que a interpretación da linguaxe escrita sexa 
axeitada:

- Organizando a parte correspondente a tratar en cada sesión.
- Resolvendo as dubidas de vocabulario, sobre todo das palabras propias da 

materia, creando un diccionario de termos específicos.
- Pasará os alumnos a bibliografía, referida sobre todo os volumes existentes na 

biblioteca do centro, indicando as unidades coas que están relacionados.
- Recomendará a lectura en cada avaliación dalgún dos libros ou cómics da 

biblioteca.

Este Plan Lector avaliarase xunto cos outros contidos no control de cada avaliación :
 Cunha pregunta sobre vocabulario empregado.
 Outra pregunta na que a interpretación do texto lles permita a realización do 

exercicio proposto.

O Departamento porá a disposición dos alumnos a bibliografía recomendada, sobre todo 
do material da biblioteca do centro.

BACHARELATO
DEBUXO TÉCNICO, E DEBUXO ARTISTICO

ACTIVIDADES DO PLAN LECTOR

    O longo do curso potenciarase o uso do libro de texto , e libros de consulta da 
materia,para que o alumno se conciencie da importancia do uso da lectura, e como 
método para acadar os coñecementos necesarios.

    Dado o nivel do alumnado ao que nos diriximos e a especificidade técnica da 
asignatura, as actividades lectoras dirixiranse estes cursos a asentar e afortalar a 
comprensión da linguaxe específica da disciplina.

    A formación dun vocabulario específico e a comprensión da maneira propia de 
expresión de enunciados e resolucións do Debuxo Técnico será a nosa principal 
ocupación neste ámbito.



    A avaliación da aplicación do Plan Lector en Bacharelato terá lugar, ademais de no 
transcurso cotiá das clases, nos exames trimestráis da asignatura, por medio da 
comprensión dos enunciados dos problemas propostos e/ou preguntas específicas sobre 
vocabulario propio da materia.

    O Departamento porá a disposición dos alumnos a bibliografía recomendada, sobre 
todo do material da biblioteca do centro.


