
           IES AS LAGOAS

A HORA DE LER

A dirección e profesorado do IES As Lagoas teñen interese en informar de que está entre os

deberes dos centros escolares desenvolver un proxecto lector que promova o hábito da lectura e o

uso  das  bibliotecas,  como  forma  de  ocio  e  fomento  das  habilidades  de  expresión  e

documentación.  Dentro  deste  proxecto  vai  ter  unha  importancia  central  o  programa  que

denominamos “A hora de ler”.

En esencia, “A hora de ler” consiste en reservar 20 minutos de lectura diaria na clase que

corresponda da mañá, en horario que irá variando cada semana para que ningunha materia se

vexa especialmente afectada.

É esencial entender que se trata dunha  lectura pracenteira, individual e silenciosa do

libro que máis lle guste a cada alumno ou alumna, con apenas as seguintes condicións:

1. Os alumnos traerán da casa ou da biblioteca o libro que prefiran, sen prexuízo de que

dispoñan de listados con recomendacións orientativas.

2. Serán obras de literatura en calquera lingua, cómics ou libros de divulgación e ciencia;

pero non poden ser libros de texto nin os títulos de lectura obrigados dalgunhas materias.

3. Haberá  un  rexistro  de  lecturas  a  medida  que  estas  rematen  e  estará  dispoñible  un

formulario que os alumnos poden cubrir na aula virtual.

“A hora de ler” iniciarase o próximo luns, día 6 de febreiro, nos grupos de 1º de ESO e

estenderase sucesivamente aos de 2º de ESO (comezarán o día 13) e aos de 3º e 4º (o día 20).

Agardamos a colaboración de todos (tamén dos pais e nais facilitando á subministración do

libro e que este estea dispoñible na hora de ler de cada día). Estamos convencidos de que, se

todos contribuímos,  será unha actividade  moi  proveitosa para  que os alumnos adquiran e/ou

desenvolvan ese hábito de ler que é tan necesario.
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