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PROXECTO DAS ACTUACIÓNS PREVISTAS 
  

NOME DO CLUB DE LECTURA:  

Palabras Aladas 

BREVE HISTORIA. 

Por quinto ano consecutivo; o IES Campo de San Alberto pon en marcha un club de lectura. 

Creado no contexto do Plan Mellora de Bibliotecas Escolares no que participa a nosa biblioteca 

dende o curso 2007-2008, conta entre as súas liñas prioritarias de actuación para o presente 

curso, 2016/2017, a posta en marcha dun club de lectura. 

FINALIDADES. 

A finalidade principal do club de lectura é fomentar no alumnado o gusto pola lectura como 

instrumento de desenvolvemento persoal así como de ferramenta básica na procura de 

información e documentación para as aprendizaxes das diferentes disciplinas. 

A relación co proxecto lector é de apoio e complemento. O Plan lector contempla lecturas que 

se realizan en tódalas áreas por parte de todo o alumnado. O club de lectura ofrece unha 

oportunidade de facelo en grupo de xeito compartido a aquel alumnado especialmente 

motivado para a lectura. 

Con respecto á biblioteca o Club actúa como dinamizador das actividades que se realizan alí e 

fomenta o seu uso e coñecemento 

Ademais proponse: 

Fomentar o gusto pola lectura. 

Desenvolver a competencia lingüística, fundamentalmente a lectura, escritura e a lingua oral. 

  

ACTIVIDADES PREVISTAS. 

Lectura do libro  Unha estrela no vento de Ledicia Costas. 

Lectura do libro A sombra cazadora de Suso de Toro. 

Taller de creación literaria 

Entrevista a Suso de Toro e Ledicia Costas 

 

 

COMPOSICIÓN E NÚMERO DE PARTICIPANTES. 

O club de lectura está dirixido a alumnado de 1º, 2º e 3º da ESO, 1º de FP Básica e  1º de BAC. 
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PROFESORADO PARTICIPANTE. 

Mª Josefa Lorenzo Torea: Docente resposable do grupo lector de ESO e BAC e coordinadora do 

club de lectura. 

Celia Núñez Pertejo: Docente responsable do grupo lector de FP Básica. 

Mª José Villaverde Pais: Coordinadora da biblioteca. 

FORMA DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO. 

Docente responsable do grupo lector: 

Deseña o club de lectura e forma o grupo lector. 

Celebra as sesións presenciais semanais co grupo lector e as actividades previstas. 

Coordinadora da biblioteca: 

Introduce nas liñas prioritarias de actuación da biblioteca para o curso 2016-2017 a creación 

do club de lectura. 

Difunde a través do taboleiro da biblioteca información do club de lectura. 

Facilita e organiza espazos e tempos dentro do horario da biblioteca. 

Coordinadora do club de lectura: 

Participa na dinamización da posta en marcha do club de lectura. 

Participa no deseño do club de lectura. 

Facilita ao equipo directivo toda a documentación do club de lectura para ser comunicado ao 

claustro e elevado ao consello escolar para a súa aprobación. 

Entrega toda a documentación á coordinadora da biblioteca. 

Vela para que conste na Programación Xeral Anual o club de lectura. 

Encárgase da redacción final da documentación para enviar á consellería. 

A estratexia a seguir é a seguinte: 

Lectura semanal dun capítulo do libro. 

Posta en común da lectura durante a sesión presencial do club. 

As entrevistas celebraranse na biblioteca do centro para ser publicadas no blog e na revista do 

centro  

 

HORARIO E CALENDARIO PREVISTO PARA AS REUNIÓNS DE CARÁCTER 

PRESENCIAL. 

O club de lectura está previsto que funcione ao longo de todo o curso escolar, iniciando as súas 

actividades a finais de outubro e tendo previsto finalizar a finais de maio. 

As sesións presenciais celebraranse os mércores no 1º recreo en horario de 10.25 a 10.45. 

O lugar de celebración das sesións presenciais será a biblioteca do centro onde está habilitado 

e sinalizado un lugar para o club e na aula de referencia do grupo. 

MEDIOS PREVISTOS PARA A SÚA DIFUSIÓN ENTRE A COMUNIDADE 

ESCOLAR. 

Páxina web do IES Campo de San Alberto. 

Blog do club de lectura. 

Revista escolar Entrepontes 

Taboleiro da biblioteca  


