
PLAN ANUAL DE LECTURA DO IES ELVIÑA. 2016-2017

Este Plan Anual de actuación enmárcase dentro do Proxecto Lector do I.E.S Elviña e fai referencia por
tanto aos obxectivos nel marcados e tamén aos principios nos que está baseado.
Obxectivos:
Determinar o nivel de comprensión lectora do alumnado.
Fomentar a lectura comprensiva dende un proxecto global de centro.
Promover unha estructura organizativa de xestión do plan.
Establecer protocolos de comunicación interna e canles de difusión de experiencias.
Establecer un sistema de avaliación dos obxectivos propostos.
Dentro dos principios nos que está baseado o plan lector resaltamos:
A lectura comprensiva non é responsabilidade exclusiva das áreas de linguas.
A biblioteca é unha ferramenta imprescindible para o desenvolvemento e mellora da lectura
comprensiva.
As TIC son un aspecto necesario dentro do proxecto.
As actividades de comprensión lectora deben integrarse no contexto da clase e no traballo diario e
responder as características e necesidades propias de cada materia.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS CURSO 2016-2017
Facer especial fincapé nos seguintes:
Poñer en funcionamento un plan xeral de centro de fomento da lectura comprensiva.
Poñer en funcionamento a estrutura organizativa e de xestión do plan.
Establecer protocolos de comunicación interna e canles de difusión de experiencias.
Establecer un sistema de avaliación dos obxectivos propostos.
ACTUACIÓNS
Forman parte do plan anual dous tipos de actuacións:
As levadas a cabo polos diferentes departamentos.
As de carácter transversal .
Propostas dos departamentos:
Adxuntanse como anexos os itinerarios lectores propostos polos distintos departamentos do centro.
Neles queda recollido como cada departamento inclúe a lectura como parte da súa programación e
responde ás necesidades propias de cada materia.
Propostas de carácter xeral orientadas á consecución dos obxectivos.
Proba para evaluar o nivel de comprensión lectora do alumnado en 1º e 4º da ESO. Levarase a cabo no
mes de Outubro.
Propostas do equipo de dinamización da biblioteca:
Difusión entre o alumnado das normas de uso da biblioteca.
Os titores e profesores interesados en xeral poderán poñerse en contacto co equipo da biblioteca para
visualizar cos alumnos unha presentación en relación ás normas da biblioteca.
Difusión a través de carteis e paneis.
Constitución de clubs de lectura por niveis coa creación dun “blog” no que cada alumno interesado
podería participar , escribir as súas impresións dos libros lidos e as suxerencias para os compañeiros. 
Uso da sección da biblioteca na páxina web do centro para publicación de traballos, experiencias….
Os libros seleccionados polos distintos departamentos para o Plan Lector deberían formar parte do
fondo da biblioteca.
Poderíase constituír unha minibiblioteca na aula de convivencia que variaría por trimestres a súa
composición , e que podería constar de prensa diaria, cómics, contos curtos,..etc.
Posibilidade de levar aos alumnos de visita a outras bibliotecas e a sedes de periódicos.
Selección de lecturas trimestrais de carácter extracurricular para cada curso da ESO, cando sexa
posible e haxa equipo de biblioteca.
Hai departamentos que presentan os itinerarios lectores que desenvolverán na súa programación
didáctica. Outros seminarios programan a súa participación no plan lector facendo fincapé na



comprensión de linguaxes específicos ( por exemplo: Música, Matemáticas, Física e Química ..etc)
polo que non consideran que seguir un itinerario de lecturas paralelas e obrigadas sexa necesario para o
desenvolvemento da comprensión lectora dentro da súa materia.

Sabemos que este plan é de máximos e que polo tanto, vai depender do nivel lector de cada grupo e o
grao de implicación do profesorado para que este teña un bo resultado. Tamén sabemos que este é un
proceso lento e que nun ano é posible que non se acaden os resultados desexados. 

Inicialmente a proposta, por departamentos, é a seguinte que poderá ser modificada en función do que
o profesorado considere: 

Departamento de Economía 

Só imparte clase en 4º da ESO.
A participación do mesmo no Plan Lector do centro adaptarase ao calendario que se establezca e
consistirá na lectura durante as clases dunha semana de textos seleccionados polo profesor e de
materiais dispoñibles na biblioteca (colección de cadernos de José Sande: Economía en 1/2 hora).

Departamento de Matemáticas-  CURSO 2016-17

Durante a terceira ou cuarta semana de xaneiro de 2017, en cada grupo da ESO elixirase unha sesión de
clase para a lectura de "Born on a Blue day" de Daniel Tammet (ou a súa versión en castelán ou
galego).  
O libro é autobiográfico e está escrito por Daniel Tammet , persoa con síndrome de Asperger,
circunstancia que permite tratar a diversidade, e que ten unha visión particular dos números que lle fai
calcular de forma prodixiosxa.  

Departamento de Música. Contribución ao proxecto lector. 

Desde a área de música non se pode empregar todo o tempo que sería desexable na lectura
comprensiva, xa que a música posúe a súa propia linguaxe e temos que destinar unha parte importante
da asignatura á súa aprendizaxe (linguaxe musical).

As accións encamiñadas a mellorar a comprensión lectora son basicamente:

- Empregar nas sesións teóricas da asignatura 10-15 minutos á lectura e explicación do libro de
texto nos niveis onde se emprega libro de texto e ao material proporcionado polo profesorado
nos niveis onde non se emprega libro de texto.

- Dedicar unha ou dúas sesións ao mes na biblioteca ao traballo de textos musicais, extraídos de
manuais específicos (Grout, Palisca, Rosen, Pérez, Zamacois, Ibañez-Cursá, etc).

- Facer unha lectura comprensiva dos argumentos de óperas (música vocal) e programas
explicativos de música programática ou descriptiva (música instrumental) previa á escoita das
obras, para comparar a linguaxe verbal coa linguaxe musical. 

- Puntúase positivamente na nota a lectura de libros con temática musical. Os alumnos poden
propoñer libros ou elexir entre os seguintes:

“Yo, Farinelli, el capón”.Jesús Ruiz Mantilla. Ed. Aguilar España, 2007
“Las desventuras del joven Werther”. J. W. Goethe. Ed. Juventud, 1774
“ La caja de música”. Alfonso Zurro. Ed. Anaya, 2003
“Le gusta la música”. M. H. Clark  Ed. Debolsillo, 2003
“El fantasma de la ópera”. Gastón Leroux. Ed. Losada,1910
“El canto de las sirenas”. Eugenio Trías. Ed. Galaxia Gutenberg, 2007
“Me llamo…Mozart”. Meritxell Martí. Ed. Parramon,2005



“El síndrome de Mozart”. Gonzalo Moure. Ed. SM, 2003
“Sabor a canela”. José Carlos Carmona. Planeta
“Sabor a chocolate”. José Carlos Carmona. Planeta

Departamento de Física e Química 

Traballará a comprensión lectora do alumnado utilizando artigos de prensa de contido científico.
Existe moita información científica nos xornais que coincide cos contidos teóricos da materia.
A relación dos artigos elixidos por nivel estará á disposición de quen a solicite.

Departamento de Educación Física

A  semana do 16 ao 20 de Xaneiro. Dedicaremos 1 sesión lectiva á lectura de artígos e información
relacionada cos hábitos de vida saudable. Alimentación sa, calzado deportivo, e temas relacionados coa
actividad física e o deporte e realizaremos comentarios de texto e pequenos debates así como
extracción de información dos textos. 

Departamento de Lingua e Literatura Galega

Para os cursos 1º,2º e 3º da ESO, xa utilizamos a semana do 7 ao 11 de novembro para dedicarlla á
lectura no tempo das clases. En 1º e 2º foi na propia aula e en 3º, na Biblioteca. Sempre permitimos a
libre elección de libro ou banda deseñada por parte de cada alumno e o cambio do mesmo se non
satisfacía as súas expectativas. Non obstante, fíxose unha selección previa de propostas de lectura que,
en xeral foron ben acollidas polo alumnado. En 1º, unha porcentaxe superior ao 70% acabou lendo
dous ou máis títulos entre os que destacan "Escarlatina", "O neno can", "Xoeliki" e distintos cadernos
de banda deseñada como "Astérix".
A idea é repetir a experiencia na semana do 19 ao 21 de decembro e na do 3 ao 7 de abril. En
decembro, imos engadir novos títulos como os da serie "Os megatoxos", para 1º da ESO. 

Departamento de Lengua e Literatura Española

Para 1º ciclo (1º y 2º de ESO)
   -Selección de algúns capítulos de DON QUIJOTE DE LA MANCHA (Edición     adaptada de editorial
Anaya)
-Para 2º ciclo:
   - 3º de ESO. Farase unha selección entre as siguientes lecturas:
     - Primeiros capítulos de DON QUIJOTE DE LA MANCHA.

     -  Novelas exemplares: La Gitanilla; El celoso extremeño.

     -  Contos de EL CONDE LUCANOR.

    - 4º de ESO.  As lecturas seleccionaranse entre os siguientes títulos:
     - Relatos de Leopoldo Alas “Clarín”: (El dúo de la tos ; “¡Adiós, Cordera!”)

     - Relatos de Emilia Pardo Bazán (Un destripador de antaño y otros cuentos)

Tempo

-Semana do Libro (17 ao 23 de abril). 
- 2 sesións con cada grupo.
- En cada sesión contamos con 50 minutos.
- Realizaranse en días consecutivos

Modo de lectura

- Lectura silenciosa dos relatos ou pasaxes indicados.
– Grabación en casa lendo un conto ou un poema.
– Realización dun traballo creativo sobre algún libro que teñan lído.
– Reseñas dos contos que más lles  gustaran.



- Lectura en voz alta dos relatos ou pasaxes indicados.
- Publicación de reseñas dos seus libros favoritos nun blog creado para esta finalidade de fomentar o
gusto pola lectura.
- Elaboración de murais (en equipo) para participar despois nun concurso.

Intentarase traer algún dos autores ao longo do curso.
Avaliación do plan lector:
Realizarase un informe ao final de curso da evolución do plan segundo a información que se teña dos
diferentes departamentos didácticos e propoñeranse as modificacións oportunas en función dos
resultados.


