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INTRODUCIÓN.-  
 
 

O P.E.C. E O  PROXECTO LECTOR.- Concibimos este Proxecto Lector como  un 
documento  integrado no  noso Proxecto Educativo de Centro, e en coherencia con el,  xa 
que no apartado 2.2.  do P.E.C. do I.E.S. Blanco Amor se cita o hábito lector como un dos 
hábitos a desenvolver, e no apartado 2.3 , cando se citan as capacidades (hoxe 
competencias) a desenvolver nas nosas tarefas docentes,  sinálanse, textualmente, as que 
seguen: 

2.3.1.- A capacidade de expresarse de xeito oral e escrito en Galego e Castelán. 
2.3.3.- O desenvolvemento da capacidade de comprensión lectora. 
2.3.4.- O manexo con espírito crítico das fontes de información. 
2.3.5.- A promoción da autonomía persoal, é dicir, da capacidade de enfrontar 
individualmente as  tarefas intelectuais. 

Ademais, no apartado 3 do noso  P.E.C. titulado “aspectos metodolóxicos” se indica 
textualmente que a nosa actividade docente prestará unha “especial atención ao 
desenvolvemento das capacidades lingüísticas na realización de actividades que promovan 
a capacidade de comprensión lectora, de xerarquización de ideas, de elaboración de 
resumos, e realización de esquemas e mapas conceptuais, e cunha especial preocupación 
pola metodoloxía de estudo e polo coidado da ortografía”. 

Dentro deste marco, os departamentos didácticos, especialmente os que teñen carácter 
lingüístico, a Vicedireción, o responsable da biblioteca e outros estamentos do Centro 
veñen deseñando e levado a cabo actuacións para o desenvolvemento das capacidades 
arriba indicadas. 

Concibimos, daquela, o proxecto lector coa vontade de servir de referente e de apoiar todas 
estas actuacións, de deseñar  no futuro outras novas co obxectivo de potenciar as 
capacidades lecto-escritoras dos nosos alumnos e de estender o traballo da competencia 
lingüística ás áreas e materias impartidas por outros departamentos.   
 

 A NOSA CONSIDERACIÓN DA LECTURA.- Semella claro que o obxectivo 
fundamental de todo Proxecto Lector é o da creación de lectores competentes, entendendo 
como lectores competentes aqueles que aplican na lectura o seus coñecementos previos, 
que dirixen autonomamente o seu proceso lector, que distinguen o fundamental do 
accesorio, que realizan inferencias e se preguntan sobre o lido, e que, finalmente, son quen 
de resumilo. 
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Mais tamén engadiremos que tanto neste proxecto lector como nos Planos Anuais de 
Lectura que de el derivan, consideraremos  sempre a lectura e a escritura  na súa tripla 
vertente:  

 Como  fonte de pracer. 
 Como instrumento fundamental de aprendizaxe . 
 Como recurso  para o desenvolvemento persoal.  

 

O PROXECTO LECTOR E OS PLANOS ANUAIS DE LECTURA.- Pretendemos 
asemade que o Proxecto Lector do noso centro sirva de marco para os Planos Anuais de 
Lectura que serán parte relevante dentro do Plan anual de Centro 

O noso Proxecto Lector considera os seus obxectivos na perspectiva do medio prazo e 
pretende incardinar accións que se irán desenvolvendo nos  Planos Anuais do futuro: xa no 
Plan do curso 2008/2009, pero sobre todo nos dos cursos posteriores, centrando as 
actuación nos eixes que agora citamos: 

 No establecemento de obxectivos nos eidos da lecto-escritura. 
 Na concreción dos campos de intervención, e nas estratexias. 
 Na análise e a avaliación da situación lecto-escritora dos nosos alumnos. 
 Na análise e avaliación da situación lectora  do Centro. 
 Na avaliación do Proxecto Lector e dos Planos Anuais de Lectura. 
 Na programación dos Planos Anuais de Lectura.   
 Na organización dun grupo de profesores que constitúan o “Grupo Lector”. 

 
 
1.- OBXECTIVOS DO PLAN LECTOR 
 
Daquela, tendo en conta o marco que definimos na Introdución, concretamos o noso 
proxecto lector nos seguintes obxectivos 

1) Incrementar a competencia lingüística nas dúas linguas de uso. 
2) Reforzar  as destrezas básicas de lecto-escritura. 
3) Crear e consolidar hábitos lectores nos alumnos. 
4) Mellorar a competencia na escritura literaria. 
5) Procurar  tempos e espazos para a lectura e a escritura como fontes de pracer. 
6) Dinamizar a Biblioteca. 
7) Mellorar os índices lectores dos alumnos. 
8) Garantir un tempo de lectura en todas as areas e materias de todos os cursos ou 

ciclos de Secundaria en consonancia co artigo 3º do Decreto 133/20  do Currículo 
de Secundaria. 

9) Modificar a práctica docente dentro da aula no campo dos contidos e das 
metodoloxías e nos deseños das programacións de Áreas e Materias. 

10) Promover, tanto nas programacións como nas actuacións dentro do aula,  dun 
traballo deseñado co obxectivo claro da mellora no eido da lecto-escritura, nas 
materias non lingüísticas. 

11) Potenciar a valoración das competencias lingüísticas en disciplinas non 
especificamente lingüísticas 

12) Provocar a reflexión  sobre o rexistro lingüístico empregado na práctica docente ás 
veces moi  lonxe da comprensión e grao de competencia do alumnado.     
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13) Incorporar a lectura como un método de formación integral do alumno: educación 
en valores, curiosidade por outras culturas e civilizacións, reflexión sobre 
problemáticas do aquí e o agora. 

14) Crear  “críticos literarios noveles” que empuxen ós seus compañeiros a  novas 
lecturas. 

15)  Mellorar a rendibilidade dos tempos non lectivos e o tempo de ocio.  
16) Promover ou incrementar o tempo de lectura na casa. 
17) Crear o xornal escolar.    
18) Coordinar as actividades relacionados co ámbito lector que se desenvolvan no 

centro. 
19) Facilitar a difusión e o coñecemento do propio proxecto lector. 
20)  Sensibilizar as familias na importancia que ten o hábito lector na educación do seu 

fillo,  
21)  Propiciar a interacción entre o instituto e outras institucións da cidade que 

propicien as actividades lectoras dos alumnos: Concello, bibliotecas, outros centros 
escolares,... 

22) Facilitar que o profesorado participe voluntariamente na animación á lectura   
23) Actuar de  receptor, elaborador e difusor de listaxes de libros e materiais que 

fornezan á biblioteca do centro. 
 

 
2.- CAMPOS DE  INTERVENCIÓN   E ESTRATEXIAS .-  
 
Nos distintos Planes Anuais de Lectura se procurará a consecución dos obxectivos arriba 
indicados coa intervención nos seguintes campos : 

2.1.- Desenvolvemento e dinamización da biblioteca do Centro. 
2.2.- Organización de actividades de animación á lectura e á escritura. 
2.3.- Procura de tempo  de  lectura no Centro e na clase e  de  novos ambientes de lectura 
no Centro. 
2.4.- Promoción e coordinación de actividades lectoras nas programacións dos 
departamentos (Programas lectores das materias). 
2.5.- Promoción da lectura na casa. 
2.6.- Promoción do uso doutras bibliotecas. 
 
2.1.- DESENVOLVEMENTO E DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA DO 
CENTRO.  
Desde hai algúns anos a biblioteca do Instituto Blanco Amor ven realizando un traballo de 
reorganización, sistematización, compras de libros, a implantación dun novo sistema de 
préstamos, así como campañas promoción da lectura. Estes traballos concrétanse na 
actualidade na participación do noso centro no proxecto Meiga no  curso 2007/2008, e 
pretende continuarse na mellora material da biblioteca tanto no espazo físico e no 
mobiliario como nos fondos que a constitúen. 

Asemade traballarase na coordinación da Biblioteca co grupo de profesores que constitúan 
o Grupo Lector  tentando manter unha comunicación fluída e constante coa a Biblioteca do 
centro coa finalidade de complementarse e manter unha unidade de acción ao levar a cabo 
determinadas actividade. Así mesmo o grupo lector atuará de receptor, elaborador e difusor 
de listaxes de libros e de materiais que fornezan á biblioteca do centro. 
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2.2.- ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN Á LECTURA E Á ESCRITURA.-  
Desde hai tempo no noso Centro realízanse actividades  que directa ou indirectamente 
animan á lectura  e que son deseñadas fundamentalmente polos Departamentos de Lingua 
Galega ou Castelán, ou pola Vicedireción.. Falamos da organización do concurso literario 
“Rosa Gómez” e das Xornadas de Teatro escolar, mais tamén doutras como a participación 
en numerosos concursos literarios,  a asistencia dos alumnos a obras de teatro ou cine, a 
organización de coloquios no Centro con autores, a celebracións de datas relevantes, etc.  
O proxecto lector tería como función    integrar ¿          ?              esas campañas e outras 
novas que se deseñen dentro do Plano Anual de Lectura do Centro como as que agora 
indicamos: 

 Promoción dos Clubs de Lectores. 
 Visitas a bibliotecas do noso contorno. 
 Campañas de carteis informativos sobre libros. 
 Actividades de lectura en público. 
 Visitas a empresas de comunicación: xornais, radio, televisión. 
 Programación de semanas (ou trimestres, ou anos) temáticas. 
 Exposición de libros por librerías locais ou editoriais. 
 Xuntanzas con escritores. 
 Contacontos. 
 Campaña para incentivar a compra e o regalo de libros. 
 Participación  dos alumnos en tertulias literaria. 
 Organización de semanas, meses ou trimestres temáticos. 
  Participación dos alumnos en obradoiros de lectura ou escritura. 
 Elaboración dun blog e/ou foro  literarios. 
 Ciclos de cine.  
 Exposicións de reseñas literarias feitas por alumnos deste e doutros institutos. 
 Realización de actividades de promoción, difusión e animación na lectura en datas 

significativas: Día das Bibliotecas, da Poesía, do Teatro, da Tradición oral, ... 
(obviamente nas Letras Galegas, o Día do Libro, etc) 

 Promoción de Campañas e Boletíns con listados de libros aconsellados nas 
vésperas de Vacacións por exemplo os folletos elaborados nestes dous últimos anos 
nas campañas de Nadal “Regala un libro” nos que teñen participado alumnos e 
profesores de diferentes materias. 

 Realizar visitas á biblioteca por departamentos para realizar actividades de 
búsqueda de información. 

 Invitar a artistas locais a que expoñan a súa obra na biblioteca. 
 Organizar unha gymkana cultural empregando enciclopedias e outros fondos da 

biblioteca. 
 
2.3.- PROCURA DE TEMPO  DE  LECTURA LIBRE  NA CLASE E  DE 
AMBIENTES DE LECTURA NO CENTRO.-  

As actuación neste campo pretendería a animación á lectura como fonte de pracer, e 
basearíase no noso esforzo por procurar tempos, espazos e ambientes para a lectura libre,  
na que os alumnos lerán libros elixidos por eles en función dos seus gustos e demandas 
persoais.  Neste ámbito de intervención o noso obxectivo fundamental é acadar un tempo 
mínimo de lectura libre en todos os cursos da E.S.O. , tempo cedido polas distintas 
materias en función da súa carga horaria. O equipo directivo deseñará a metodoloxía para 
acadar este tempo mínimo, e o grupo lector avaliará seu cumprimento. 
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Asemade, procurarase ampliar o tempo de lectura libre noutros tempos escolares como es 
que agora indicamos:  

 A lectura nas horas de titoría. 
 A lectura nos intres que faltan os profesores. 
 A lectura na sala de garda.  

 
Ademais da procura de novos tempos para a lectura, o grupo lector tentará a dinamización 
lectora doutros espazos do centro: corredores, entrada, “rellanos”, paredes das clases, etc. 

   
2.4.- PROMOCIÓN E COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES LECTORAS NAS 
PROGRAMACIÓNS DOS DEPARTAMENTOS. (PROGRAMAS LECTORES DAS 
MATERIAS) –  

Este é, sen dúbida, un traballo fundamental se queremos mellorar a comprensión lectora e a 
capacidade de expresión escrita. É tamén  o de máis complicada actuación debido a cultura 
escolar dominante nos centros de Secundaria como o noso, herdeiros dos antigos institutos 
de bacharelatos, con pouca tradición de traballo en grupo e unha fonda consideración da 
autonomía dos docentes na programacións das actividades na aula.  

Os obxectivos do traballo neste ámbito teñen máis que ver, obviamente, na consideración 
da lectura como instrumento básico de aprendizaxe  que como fonte de pracer, e tentarán 
estender o traballo lector aos Departamentos de materias non lingüísticas con menor 
tradición de metodoloxías de traballo relacionadas coa compresión lectora e a expresión 
escrita en tres liñas de acción: 

 Na ensinanza de estratexias de competencia lingüística. 
 No fomento do hábito lector. 
 Nas actividades de educación  documental (educación na información). 
 No traballo lector específico con alumnos con Necesidades Educativas especiais. 

 
As actuacións que contempla o proxecto lector nesta campo serías, en secuencia temporal, 
as que seguen: 

 Difundir a existencia, obxectivos e propostas do proxecto lector e dos Planos Anuais de 
Lectura mediante reunións cos cargos directivos, xefes de Departamentos, 
Departamentos, Grupos de profesores, Páxina Web do Centro, etc. 

 Realizar propostas de modificación da estrutura das Programacións Trimestrais dos 
Departamento coa inclusión de apartados para o traballo lector. Neste sentido 
promoverase a introdución dun novo apartado nas programacións trimestrais das 
materias no que se inclúa o aporte horario da materia ao plan de lectura libre, e as 
actividades relacionadas coa lecto-escritura que cada materia deseñe coa súa 
temporalización. 

 Fixar un tempo mínimo á lectura en todas as materias. Este tempo mínimo será de 
media hora diaria cun aporte horario proporcional á carga lectiva da materia 

 Coordinación da esixencia de lectura obrigatoria dos distintos departamentos para 
evitar acumulacións excesivas.  

 Realizar propostas de cambios nos obxectivos, nas metodoloxías, nas actividades de 
aula e nos instrumentos e criterios de avaliación das  actividades de traballo lector aos 
departamentos non estritamente lingüísticos. 

  Organizar actividades de docencia externa para os profesores do centro no campo do 
traballo de lecto-escritura. 
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2.5.- PROMOCIÓN DA LECTURA EN CASA.-  
 

A promoción da lectura na casa insistirá na concepción da lectura como fonte de pracer e 
desenvolvemento persoal da que vimos de falar no apartado anterior. Este traballo basease 
na colaboración das familias para que faciliten a lectura na casa, o que esixe un contacto do 
Centro cos pais  o que se podería facer a través da titoría, das reunións regulamentarias que 
se fan cos pais dos alumnos ao comezo do curso,  de reunións de carácter extraordinario 
que con esta fin se convoquen, de contacto coas asociacións de pais, por medio da páxina 
Web do Centro. Por medio destes contactos coas familias o grupo lector tentará acadar un 
tempo mínimo de lectura na casa para a meirande parte dos alumnos. 

O grupo lector tentará tamén enviar os boletins de novidades ou suxestións e folletos 
correspondentes de libros aconsellados  que o centro deseñe en datas sinaladas e organizar 
outras actividades de tipo lúdico coas que se pode implicar a familia é con xogos como o 
da maleta viaxeira, por exemplo. 

 
2.6.- PROMOCIÓN DOUTRAS BIBLIOTECAS: DO CONTORNO OU VIRTUAIS.-  
 
Igual có anterior, este apartado incidirá na lectura como fonte de pracer e desenvolvemento 
persoal. O traballo neste campo é fundamental, dado que lle fornece ao alumno materiais 
de lectura en períodos  nos que o Centro está pechado. Alén disto, é necesario que o 
alumno vexa a lectura como algo desvinculado, por suposto do curricular, pero tamén do 
ámbito escolar. 
 
 
3.- ANÁLISE E AVALIACIÓNS DA SITUACIÓN LECTORA E DA 
ESCRITURA NO CENTRO.-  
 
3.1.- ANÁLISE E AVALIACIÓN DA SITUACIÓN LECTORA DOS ALUMNOS E 
DOS SEUS PROGRESOS.-  

Os planes anuais de lectura tentarán coñecer e  promover a reflexión sobre a situación dos 
alumnos do noso centro,  nos seguintes aspectos. 

 Situación dos alumnos cando se incorporan ao centro no campo da competencia 
lingüística. 

 Progreso nas competencia lecto-escritora dos alumnos. 
 Índices de lectura dos alumnos.   

O proxecto lector  favorecerá o coñecemento e o análise destas situacións a través dos 
seguintes instrumentos básicos: 

 As actividades de avaliación inicial realizadas polos departamentos lingüísticos e 
de Orientación que se realizan para os alumnos de nova incorporación ao centro. 

 Os procesos de avaliación interna en 2º de E.S.O. e en 4º de E.S.O. e contemplados 
nas leis educativas. 

 Outros que se deseñen os Planes Anuais de Lectura (Enquisas, análise da incidencia 
das actividadesd, etc.). 

 
3.2.- ANÁLISE E AVALIACIÓN DA SITUACIÓN LECTORA DO CENTRO. 
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Os planes anuais de lectura tentarán coñecer e  promover a reflexión sobre a situación do  
noso centro,  nos seguintes aspectos. 

 Identificación de logros e dificultades na implantación do proxecto lector do centro. 
 Análise dos tempos e os espazos lectores no entro.  
 Análises dos  recursos materiais do centro para o traballo da lecto-escritura. 
 Dotación e funcionamento da biblioteca. 
 Reflexión sobre as metodoloxías empregadas en relación ao traballo lecto-escritor. 
 Avaliación do proxecto lector. 
 Avaliacións trimestrais e finais das planes anuais de lectura. 
  Grao de realización das actuacións contempladas no Plan Anual de Lectura. 

 
O proxecto lector  favorecerá o coñecemento e o análise destas situacións a través dos 
seguintes instrumentos básicos: 

 Análise do programa lector das materias 
 Outros que se deseñen nos planes anuais de lectura. 

 
3.3.- AVALIACIÓN DO PROXECTO LECTOR E DOS PLANOS ANUAIS DE 
LECTURA.-  
 
O grupo lector deseñará as estratexias e os instrumentos  para avaliar os plans anuais de 
lectura. As avaliacións realizaranse ao remate de cada trimestre, e os seus resultados serán 
considerados na elaboración dos Plans Anuais de Lectura do seguinte curso. 

Asemade a avaliación dos Planes Anuais servirán tamén para avaliar ao Proxecto lector do 
Centro na procura da mellora permanente neste documento. 

 
4.- PLANS ANUAIS DE LECTURA. 
 
Cada ano o grupo de profesores encargados de levar adiante o proxecto lector deseñará un 
Plan Anual de Lectura que se incorporará ao Plan Anual do Centro. No Plan Anual de 
Lectura concretaranse os obxectivos, os ámbitos de intervención, as estratexias e, con 
temporalización trimestral, as actuacións concretas nestes ámbitos.  

 

5.- O GRUPO LECTOR DO CENTRO.- 
 
Organizarase no Centro un grupo de Profesores que constituirán o Grupo Lector do Centro, 
cuxas funcións básicas serán: 

 Deseñar os Plans Anuais de Lectura e levar a cabo o colaborar coas actuacións nel 
contempladas 

 Realización das avaliacións trimestrais e finais sinaladas dos planos anuais de 
lectura. 

 Avaliar o Proxecto Lector do Centro. 
 Propoñer as modificacións que se consideren adecuadas ao Proxecto Lector do 

Centro. 
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O grupo Lector, que será coordinado polo responsable da biblioteca e pola vicedireción, 
estará formado  ademais por: o  coordinador de Normalización Lingüística;  un 
representante por cada un dos departamentos de Lingua Galega e Castelá, nomeados por 
ditos departamentos; o Orientador;  e tres profesores das outras areas tentando acadar a 
máxima representación dos distintos ámbitos e ciclos. O Centro, dentro do marxe que 
permita a lexislación e as necesidades dos Departamentos, compensará nos seus horarios o 
tempo dedicado á participación no Grupo Lector.  


