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ALUMNADO 

 

1. A Hora de Ler é unha actividade destinada ao fomento da lectura pracenteira dirixida a 

todo o alumnado da ESO do noso centro.  

2. Consistirá nun período de lectura diaria, durante os primeiros 20 minutos de clase. A 

sesión irá variando cada semana segundo o calendario. 

3. Cando un día non se poida realizar (porque hai exame, unha actividade, un día festivo, 

etc...) non se recuperará noutro momento.  

4. A lectura, individual e silenciosa, realízase co profesor/a co que se ten clase e na aula 

ou espazo que corresponda. 

5. No caso da materia de EF realizarase a lectura na aula de referencia. 

6. Terás que traer da casa o libro que queiras ler ou poderás collelo previamente no 

servizo de préstamo da biblioteca do centro, das bibliotecas públicas da cidade… 

7. Non esquezas levar o libro sempre que a lectura se teña que desenvolver nunha aula 

específica. 

8. As lecturas permitidas, en formato impreso ou dixital (e-book) son: literatura de 

ficción en calquera lingua, cómic e ensaio (libros de divulgación e ciencia). 

9. Non estarán permitidas as lecturas obrigatorias ou optativas das distintas materias do 

curso. 

10. Se por algún motivo un día non tiveses libro,  poderás  facer uso dos que hai na sección 

de aula. Terás que devolvelo ao lugar onde está depositado e collelo nas seguintes 

sesións para rematar a lectura de dito libro (así como levalo ás aulas específicas). En 

ningún caso se permitirá levar os libros da sección de aula para a casa. 

11. A medida que vaias rematando as lecturas, irás tomando nota das mesmas nun Diario 

de lecturas que gramparás a unha páxina da túa axenda escolar. 

12. Na última semana de cada mes, durante a sesión de titoría, poderás introducir os 

datos das lecturas nun formulario habilitado para tal fin na aula virtual, se non o 

fixeches antes. 

 

 


