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PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO
DO 

IES PLURILINGÜE ELVIÑA
(Curso 2017/18)

5. Plan lector

I. PRINCIPIOS:

a)  Este  proxecto  do  IES  «Elviña»  da  Coruña  pretende  aunar  esforzos  para  elevar  o  nivel  de
comprensión lectora do alumnado, polo que implica a toda a comunidade escolar e se inclúe como
parte integrante do Proxecto Educativo de Centro.

b) A comprensión lectora é a base de toda aprendizaxe, axuda a mellorar a comunicación oral e
escrita, estimula o espírito crítico e contribúe, em definitiva, ó crecemento persoal do alumnado.

c)  A lectura  comprensiva  non  é  responsabilidade  exclusiva  das  áreas  de  línguas.  É  necesaria  a
participación de todas as áreas do currículo.  Para logralo levarase a cabo a formación continua do
profesorado en temas de lectura e creación literaria.

d)  A biblioteca  é  unha  ferramenta  imprescindible  para  o  desenvolvemento  e  mellora  da  lectura
comprensiva, polo que se encadra no proxecto.

e)  As  Tecnoloxías  da  Información  e  Comunicación  (TIC)  son  un  aspecto  necesario  á  hora  de
contemplar este proxecto.

f) A lectura comprensiva debe traballarse conxuntamente coa escritura e a expresión oral en tódalas
áreas do currículo.

g) As actividades de comprensión lectora deben integrarse no contexto da clase e no traballo diario e
responder ás características e necesidades propias de cada materia.

h)  A familia  ten  que  constituír  un  eixo  fundamental  no  Proxecto  para  a  mellora  da  lectura
comprensiva. Debe colaborar nas actividades lectoras do centro e motivar a lectura dos seus fillos e
fillas na casa.

II. OBXECTIVOS

a) Determinar o nivel de comprensión lectora do alumnado.

b) Fomentar a lectura comprensiva dende un proxecto global do centro, incorporándoa no currículo a
través  de intervencións  sistematizadas  na aula  e  na biblioteca  escolar  co fin  de formar  lectores
competentes.

c)  Promover  unha  estrutura  organizativa  de  xestión  do  plan,  integrada  por  equipos  anuais  de
profesores  (Equipo  Directivo,  Equipo  de  Biblioteca,  Comisión  de  Coordinación  Pedagóxica,
Departamentos Didácticos) que traballen de forma coordinada.

d) Crear e fomentar as bibliotecas de aula.
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e)  Organizar  e  poñer  en  marcha  canles  de  comunicación  e  difusión,  así  como  protocolos  de
coordinación interna para comunicar experiencias e coordinar as accións e os recursos.

f) Establecer un sistema de avalición para observar o cumprimento dos obxectivos propostos e tomar
medidas correctoras en caso negativo.

III. COMPROMISOS

3.1. COMPROMISOS XERAIS DO PROFESORADO

a)  As  actividades  relacionadas  coa  lectura  incluiranse  semanalmente  no  tempo  tempo
asignado a cada materia.

b) Dentro do plan de acción titorial dedicaranse algunhas sesións a ensinar ó alumnado as
técnicas de estudio relacionadas coa comprensión lectora e co funcionamento da biblioteca.

3.2. COMPROMISOS DOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

a) As programacións docentes incluirán a lectura como elemento transversal clave para o
desenvolvemento de todas as materias.

b)  Introduciranse  como  puntos  da  orde  do  día  das  reunións  de  departamento  aspectos
relacionados co plan lector polo menos unha vez por trimestre.

c) Proporanse ideas para a elaboración do plan lector do centro.

3.3. COMPROMISOS DA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

a) Na primeira quincena do mes de outubro proporá ó claustro o Plan Lector (despois de ter
oídas  as  propostas  dos  Departamentos  Didácticos)  que  se  incorporará  á  Programación
Xeral Anual do Centro.

b) Proporá as tarefas que se habiliten para avaliar a comprensión lectora.

Esta actividade realizarase con carácter xeral no curso de 1º da ESO e ó rematar a etapa -4º
da ESO- para avaliar  o  grao de madurez que o alumno acadou en lectura comprensiva.
Tamén, particularmente, con aqueles alumnos que teñan dificultades no desenvolvemento da
súa competencia lectora en calquera curso da ESO.

c)  Elaborará  os  Itinerarios  Lectores  (unha  vez  oídas  as  propostas  dos  departamentos
didácticos). Estes constarán dunha selección de lecturas trimestrais por cada curso da ESO.
Promoverase que as  lecturas seleccionadas teñan un equilibrio entre  a lingua galega e a
castelá.

d) Aprobará as medidas que lle permitan ó alumno desenvolverse como lector competente.

e) Avaliará, na derradeira quincena de xuño, os logros acadados no plan anual a partir dos
informes aportados pola comisión do Plan lector.
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3.4. COMPROMISOS DO EQUIPO DIRECTIVO

a) Tanto o equipo directivo como o Consello Escolar asumirán o Plan como tarefa primordial
cada curso  escolar.  Para  iso,  facilitarán os  recursos  humanos  e  materiais  de  que  poidan
dispoñer.

b) Difundirá os logros do plan lector a través da páxina web do centro.

c) Introduciranse na orde do día , polo menos unha vez por trimestre, aspectos relacionados
co seguimento do Plan Lector.

3.5. COMPROMISOS DO EQUIPO DE BIBLIOTECA

a) Na planificación dos recursos bibliotecarios teranse en conta as prioridades deste proxecto
e os plans lectores anuais que emanan del.

b) Elaboraranse estratexias lectoras que poidan levarse á aula de maneira coordinada, tendo
en conta as peculiaridades de cada área.

c) Programaranse actividades de animación á lectura no marco do Plan lector.

d) Para implicar ó alumnado constituiranse foros e estruturas de participación tales como
clubs  de  lectores,  axudantes  de  biblioteca,  equipos  de  apoio  para  a  preparación  de
actividades, obradoiros de lectura, etc.

e)  Potenciarase  o intercambio de  experiencias  lectoras  con outros  centros  educativos  do
Concello da Coruña a través dos seus centros cívicos e rede de bibliotecas.

IV. CONTIDOS E METODOLOXÍA

     En función dos obxectivos realizaranse as seguintes tarefas:

OBXECTIVO 1: Determinar o nivel de comprensión lectora do noso alumnado.

Realizar unha proba cualitativa elaborada pola comisión do Plan lector (que inclúe ós departamentos
de lingua galega, lingua castelá, orientación e un representante dos departamentos de ciencias) que
avalie o grao en que o alumnado dispón dos coñecementos, habilidades e estratexias lectoras. A
proba deberá incluír unha práctica de lectura oral individualizada.

OBXECTIVO 2:  Fomentar a lectura comprensiva dende un proxecto  global do centro, incorporándoa no
currículo a través de intervencións sistematizadas na aula e na biblioteca escolar co fin de formar lectores
competentes.

a) Seleccionar lecturas complementarias de todas as áreas e para todos os cursos, tendo en conta os
diferentes niveis de dificultade no contido e no vocabulario.

b) Creación dun club de lectura.

c) Aproveitar as ocasións para realizar actividades lectoras que se presenten na clase e fóra dela:
titorías, traballos de clase, tarefas de casa, etc.
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d)  Atender  á  “biografía  lectora”  do  alumnado de  xeito  personalizado a  través  do  asesoramento
bibliográfico.

e)  Favorecer  a  asistencia  a  presentacións de libros,  revistas,  encontros  con autores,  ilustradores,
lecturas conxuntas, e fomentar a conexión entre a lectura e outras formas de expresión cultural: cine,
teatro...

f) Favorecer o descubrimento persoal das múltiples funcións da lectura e dar sentido a ler e escribir
para o propio deleite, para informarse e para aprender.

g) Proporcionar unhas técnicas de lectura claras e sinxelas que se adapten ós diferentes textos tendo
en conta non só os niveis de dificultade senón tamén a finalidade da lectura.

h)  Coñecer  e  utilizar  un  repertorio  de  materiais  e  actividades  de  estratexias  lectoras  e  de  uso
didáctico da biblioteca escolar.

i) Organizar e dinamizar a biblioteca escolar para convertela nun centro de recursos, documentación
e apoio ó proxecto lector e ós currículos en xeral.

j) Estender e propiciar o uso das TIC como recurso de enriquecemento e difusión do saber educativo.

k) Elaborar “gimkanas” literarias sobre lecturas seleccionadas dos itinerarios lectores.

OBXECTIVO 3: Promover unha estrutura organizativa de xestión do Plan, integrada por equipos anuais de
profesores que traballen de forma coordinada.

Elaborar en colaboración co CEFORE da Coruña un plan de formación proresiva para o profesorado
que  sirva  de  base  para  sistematizar  o  traballo  e  darlle  coherencia.  Articularase  en  dúas  fases:
información e experimentación.

OBXECTIVO 4: Crear e fomentar as bibliotecas de aula.

a)Promover  a  creación  polos  equipos  da  biblioteca  e  departamentos  de  materiais  curriculares
organizados nun fondo documental.

b)  Favorecer  e  manter  unha  rede  de  traballo  cooperativo  entre  o  profesorado,  promovendo  o
intercambio de experiencias, a reflexión e o desenvolvemento profesional.

OBXECTIVO 5: Planificar e pór en marcha canles de comunicación e  difusión, así como protocolos de
coordinación interna para comunicar experiencias e coordinar as accións e os recursos.

a) Rendibilizar esforzos e recursos e colaborar con outros centros educativos e a biblioteca pública.

b) Utilizar a revista do centro para difundir materiais e experiencias.

c) Crear unha sección específica na páxina web do centro, na que se recolla información, bibliografía
externa e actividades de animación á lectura.

d) Crear unha sección específica na Web do centro, cun acceso directo para os alumnos, na que se
recollan exercicios e actividades sobre a lectura comprensiva, así como accesos a páxinas externas.

e) Facilitar instrumentos para crear/difundir escritos, creacións, argumentacións...
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f) Promover a creación polo equipo directivo e departamentos didácticos, de materiais curriculares
organizando un fondo documental.
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CONTRIBUCIÓN DOS DEPARTAMENTOS AO PLAN LECTOR. CURSO 2017/18

Depto. de Lingua galega e literatura

     Para este Departamento a lectura é un factor importantísimo na formación do alumnado. Por iso lle
dedicamos un esforzo especial ao longo de todo o curso, tanto dentro da aula como na casa. As accións máis
importantes que realizaremos neste campo son as seguintes:

• Integración das actividades de aprendizaxe propias da materia en textos, que poden vir no libro do
alumno ou outros buscados polo profesor, para a información ou mesmo pracer.

• Lectura en voz alta por parte do profesorado para que o alumnado se afaga ás cadencias, pausas...
que permitan unha maior comprensión do texto. No caso dos máis pequenos, poden repetilo eles
seguindo o estilo da persoa responsable.

• Unha vez á semana deixamos uns 20–30 minutos ao comezo da clase para que lean un libro escollido
por eles ou de lectura obrigatoria, do que se farán comentarios en alto sobre as impresións que lles
van  causando,  contrastando  pareceres  co  fin  de  que  os  lectores  máis  reticentes  se  integren  na
actividade. 

• Relacionado coa actividade anterior están as visitas por grupos á biblioteca –neste caso, toda a hora
da clase- para que folleen libros, escollan un e lean o tempo restante. 

• Lectura, busca de información, contraste de opinións e composición de textos a través da rede.
• Tamén poden ser utilizados os taboleiros por parte do profesorado para colocar algún texto para

comentario que sirva para varias materias. Pódese provocar a participación do alumnado aportando
valoracións, interpretacións, información... 

• Diversos acontecementos actuais que saen nos medios de comunicación, a celebración de efemérides
(día da paz, da poesía...) ou situacións concretas (nomes de bares en galego...) deben servir para
realizar lecturas atractivas para o alumnado. 

• As saídas didácticas do alumnado con outros departamentos poden servir para traballar desde un
punto de vista literario o tema que van tratar.

• Aproveitando diversas fontes de información (prensa, internet, audicións...) pódese facer un traballo
en grupos que permita diferentes lecturas e creación en soporte dixital.

• Finalmente, non podemos esquecer as visitas escritores para falaren dun libro lido polo alumnado ou
a posible realización dun obradoiro sobre a maxia da lectura.

• Lectura de obras literarias adecuadas á idade do alumnado. O profesor dá unhas pautas previas de
lectura para unha maior comprensión e interese da obra, que se vai ler na casa. Avalíase mediante a
exposición do contido, impresións, vivencias do lector.

Lecturas obrigatorias

1ª Avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación

1º ESO
En cada trimestre os alumnos lerán un libro escollido por eles baixo a orientación do profesor segundo os seus

gustos e capacidades.

2º ESO
En cada trimestre os alumnos lerán un libro escollido por eles baixo a orientación do profesor segundo os seus

gustos e capacidades.

3º ESO
En cada trimestre os alumnos lerán un libro escollido por eles baixo a orientación do profesor segundo os seus

gustos e capacidades.

4º ESO Castelao. Os dous de sempre Neira Vilas. Memorias dun neno labrego Domingo Villar. Ollos de auga 

1º BACH.
Carlos Casares. Vento ferido Blanco Amor. A esmorga Escoller entre  Poetízate de Fran Alonso

ou Memoria da choiva de Pedro Feijoo

2º BACH.
Escoller  entre  Os  dous  de
sempre de  Castelao  ou  O
fidalgo de Otero Pedrayo

A. Cunqueiro. Don Hamlet Escoller entre  Ás de bolboreta de Rosa
Aneiros  ou Arraianos de Méndez Ferrín.
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Depto. de Música

     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 proponer
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”
“Sabor a chocolate”

Depto. de Física e Química

    Dadas as características de estas materias e imprescindible adicar tempo a que entendan as distintas
definicións e interpreten axeitadamente os enunciados dos problemas, buscando as relacións coas distintas
leis estudadas.

a) Os libros de texto utilizados traen ao final de cada unidade unha pequena lectura que tamén serve
para incidir na competencia de comprensión lectora, xa que estes textos están moi adaptados ao nivel
de conecemento do alumnado.
b) As actividades tanto teoricas como prácticas que trae o libro de texto ao final de cada tema serven
tamén para  facilitar  a  comprensión  do  texto,  xa  que  serven para  identificar  as  ideas  principais,
relacionalas entre si e sintetizar e elaborar ideas máis xerais.
c) Recortes de prensa, de artigos sobre temas actuais onde a Física e/ou a Química sexa o tema
central.
d) Carteis e murais sobre temas de ciencia, medioambiente, contaminación...., que se colocan no
taboleiro da aula.
e) Lecturas de biografiás de científicos destacados, tanto pola sua vida como polos seus logros que
implicaron un cambio na sociedade: Madame Curie, Tesla... 

     Este proxecto, que se levará a cabo en 3º e 4º de ESO, tratará de garantir a paulatina capacitación do
alumnado  nas  competencias  básicas.  A lectura  comprensiva  esixe  un  traballo  progresivo  e  continuado.
Traballarase con textos, con gráficos, con noticias nos xornais, sempre de carácter científico, tanto en soporte
impreso como electrónico.

Depto. de Relixión

     Dende a área de relixión realízanse diversas actividades educativas destinadas a que os nosos alumnos
alcancen os obxectivos do proxecto lector; actividades relacionadas coa lectura, comprensión lectora, busca e
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tratamento da información, etc. Entre estas actividades podemos destacar: lecturas en voz alta,  resumos,
mapas conceptuais e esquemas, utilización de enciclopedias, dicionarios, periódicos, lecturas de distintos
pasaxes da Biblia, biografías de personaxes clave no cristianismo, etc. Todo iso, a partir de lecturas axeitadas
á súa idade, características e necesidades. Lecturas que, ademais, procuramos que lles resulten amenas e
divertidas, á vez que educativas, xa que tratamos de introducilos no hábito da lectura.
    No Departamento de Relixión contamos con material educativo neste sentido, e ademais contamos coa
colaboración da biblioteca do centro.
     Os profesores de Relixión realizaremos un seguimento exhaustivo destas actividades, e periodicamente a
súa avaliación.

Depto. de Educación Física

     Desde o Departamento de Educación Física vaise contribuír co plan lector cunha serie de medidas entre as
que podemos destacar:

• Fomento da lectura diaria das noticias relacionadas cos eventos deportivos nos xornais que chegan o
centro. 

• Lectura de artigos de carácter académico ou científico para elaborar traballos. 
• Lectura de revistas dixitais de educación física e deporte na aula de informática. 
• Ampliación dos contidos traballados en clase a través de páxinas web. 
• A lectura e comprensión de apuntes de Educación Física no caso dos alumnos exentos. 
• Coloquios,  debates  e  charlas  acerca  de  temas  de  interese  como:  hábitos  saudables,  nutrición  e

alimentación (previa busca de información). 
• Consulta  bibliográfica  para a  realización dos traballos  escritos en soporte dixital  propostos polo

departamento. 

Depto. de Bioloxía e Xeoloxía

     O noso Departamento sempre considerou básico o fomento da lectura e a competencia lingüistica e segue
sendo a nosa intención afondar nesa liña. Dedicaremos, especialmente non primeiror ciclo da ES0, espacios
de tempo a leer, preferentemente de modo colectivo e en voz alta.
     Dado o nivel sociocultural de procedencia dun porcentaxe do alumnado e que lles costa expresarse
oralmente fomentarase o emprego da oralidade realizando pequenos debates e coloquios, exposicións de
temas Empregando diferentes fontes de información, intervencións na clase...
     Desde o Departamento participarase nas actividades organizadas non centro para celebrar as festas e
tradicións vinculadas ás linguas e culturas e procurarase sempre unha convivencia armónica entre todas as
linguas.

Depto. de Lingua francesa

     Adicamos unha parte das horas de clase a lectura de textos literarios, cómics e textos da actualidade
francesa a traves de Internet. Os membros do Departamento de francés acordan adicar unha parte da clase
dunha das dúas clases semanais a lectura de libros en “ Francais facile”, nos cursos de
1º, 2º e 3º da ESO.
Aparte adicamos tamen un tempo a lectura de textos literarios, comics e textos da actualidade francesa a
traves de internet.
A avaliacion consistira en preguntas para verificar a comprension oral sobre o leído, e responder as preguntas
escritas que veñen ao final de cada capítulo no libro.

Depto. de Tecnoloxía e TIC

    Proponse para o plan lector realizar lecturas de libros sobre Ciencia e Tecnoloxía e análise e debate de
textos  recollidos  de  xornais,  revistas  de  divulgación,… relacionados  co  bloque  temático  que  se  está  a
explicar ou con bloques temáticos abordados con anterioridade.
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Depto. de Linguas clásicas

A. Lingua latina

     A nosa materia consiste fundamentalmente nunha lectura de textos clásicos co fin de achegar a cultura
grecolatina  á  nosa  cultura,  e  así  ver  as  orixes  do  noso  pensamento  occidental  con  todas  as  súas
connotacións,  tanto positivas como negativas.  O alumno profundizará no coñecemento de sí  mesmo
como individuo e como membro dunha comunidade e comprobará que “nihil novum sub sole”. Todos os
cursos de latín teñen como finalidade a comprensión de textos (xa sexan traducións ou textos orixinais,
segundo o nivel acadado); polo tanto, o sentido da palabra “lectura” como “interpretación do sentido dun
texto” adquire aquí todo o seu profundo significado.
     Para reafirmar o dito anteriormente, podemos axudarnos dalgunhas lecturas concretas para cada
curso:

4º E.S.O:

• Lectura de clásicos adaptados, como por ejemplo A Eneida.
• Lectura de novelas detectivescas ambientadas na Roma antiga, como as de Lindsay Davis

(ejemplo: A prata de Britania) ou Steven Taylor ( Sangue romano).
• Os alumnos aventaxados poden ler novelas históricas de calidade, como é o caso de  Eu,

Claudio de Robert Graves ou Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. A lectura da
obra  de  Graves  acerca  da  dinastía  Xulio-Claudia  poderíase  compatibilizar  coa  visión
dalgúns capítulos da reputada serie da BBC dos anos 70.

• Introdución á lectura dalgúns textos sinxelos en latín orixinal.

 1º Bacharelato:

• Con respecto ás novelas históricas citadas anteriormente, os alumnos que non as leran no
ano anterior, poderían facelo este curso e así teríamos a posibilidade dunha posta en común.

• A totalidade do alumnado pode ler  algunhas obras clásicas sinxelas, como por exemplo,
algunha obra de Plauto (A oliña) ,  algúns libros das  Metamorfoses de Ovidio ou algúns
poemas de amor dos elexíacos (Catulo, Tibulo, Propercio).

• Introdución á lectura dalgúns textos sinxelos (pero máis elaborados que en 4º da ESO) en
latín orixinal.

2º Bacharelato:

• Lectura directa de autores latinos, dun xeito particular de Eutropio (Breviarium) e de Fedro
(Fabulae),  por  seren  os  autores  que  deberán  traducir  e  analizar  nas  probas  de acceso á
Universidade. 

• Lectura  de  autores  clásicos  na  lingua  materna  do  alumno.  Esta  lectura  dependerá  das
directrices do Grupo de Traballo das PAU ou do que se propoña coa LOMCE; habitualmente
trátase dalgúns libros de As Metamorfoses de Ovidio, algunha obra de teatro de Plauto, unha
selecta  de  poemas  de  Catulo,  algún  discurso  como exemplo  de  Retórica  ("Discurso  de
Calgaco e Agrícola").

B. Lingua grega

    O departamento de Linguas clásicas inclúe este apartado na súa programación a instancias da autoridade
educativa, pero non entende como unha programación que xa inclúe este ítem como principio estruturador da
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práctica docente ten que contemplalo de forma illada. Con todo, entende que as referencias precisas poden
axudar  ao  normal  desenvolvemento  que  os  diversos  axentes  da  actividade  docente  teñen  ao  seu  cargo,
analizamos neste epígrafe a aportación deste departamento didáctico ao Proxecto lector do centro.
     Unha primeira consideración diríxese a que este departamento didáctico participa activamente no grupo
de dinamización da biblioteca do centro e que estrutura a súa aportación ao Proxecto Lector dentro das
actividades da Biblioteca do centro (en concreto, moitas das lecturas que se van expoñer aquí divulgaranse
de forma gratuíta a través do blog da Biblioteca do centro).
     A segunda consideración e tomando partido polas institucións internacionais, estatais e autonómicas, que
nas súas disposicións legais e actualmente vixentes consideran que a Biblioteca e o órgano estruturador da
divulgación do coñecemento humano, este departamento didáctico entende que a súa aportación ao Proxecto
Lector debe articularse en base a dous ámbitos: o ambulatorio (actividade fóra da aula) e o localizado no
centro (dentro da aula e no horario lectivo correspondente).
     Segundo estes criterios, mencionamos aquí (sen ánimo de ser exhaustivo) as múltiples referencias que na
programación didáctica apuntan ao primeiro ámbito, é dicir, a actividade dentro do Proxecto Lector fóra da
aula e que poden consultarse nas  páxinas desta programación didáctica.
     Corresponde  agora  falar  do  labor  localizado  no  centro  (dentro  da  aula  e  no  horario  lectivo
correspondente) e o faremos atendendo á estrutura desta programación docente, dividindo as lecturas por
niveis e trimestres.

1º de Bacharelato:

No primeiro trimestre:
◦ Platón: Banquete (o mito do andróxino, parágrafos 189c-190a).
◦ Apuleio: Asno de ouro (mito de Eros e Psique, libros 4-6).
◦ Homero: Odisea (canto III).
◦ Homero: Odisea (canto XII).
◦ Himno homérico a Deméter.
◦ Ovidio: Metamorfose X, 1-85.
◦ Hesíodo: Teogonía (154-200).

No segundo trimestre:
◦ Homero: Ilíada (canto II).
◦ Ovidio: Metamorfose I, 625-719.
◦ Himno homérico a Hermes.
◦ Tucídides: Guerra do Peloponeso VI, 24-30.
◦ Homero: Ilíada XI, 690-700.
◦ Homero: Ilíada (canto XXIII).
◦ Homero: Ilíada (canto XXI, 435 e ss).

No terceiro trimestre:
◦ Ovidio: Metamorfose I, 452-567.
◦ Hixino: Fábula 203.
◦ Homero: Odisea (canto VIII, 266-366).
◦ Plutarco: Licurgo 15, 4-7.
◦ Homero: Ilíada (canto XIV, 153-352).
◦ Benito Vicetto: Historia de Galicia.

2º de Bacharelato:

No primeiro trimestre:
◦ Ilíada, especialmente os cantos I, VI, XVI, XXII.
◦ Unha antoloxía da poesía lírica arcaica, entre o primeiro e o segundo trimestre:
◦ Edipo Rei de Sófocles.
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No terceiro trimestre:
◦ Asembleístas de Aristofánes

     A todas estas lecturas hai que engadir as regulares na aula e recollidas no libro de texto que complementan
diversos contidos das unidades didácticas que se están a desenvolver nese momento.

Depto. de Filosofía

     Para o bo desenvolvemento desta competencia, será decisivo o fomento da lectura, a análise e a  reflexión
sobre    libros   e   textos   relacionados   cos   contidos   curriculares.   Deste   xeito,  desenvolveranse  a
comprensión lectora e a expresión oral e escrita, á vez que se adquiren coñecementos sobre os valores éticos
e os dereitos humanos.
     Por outro lado, contribuirase conxuntamente á comunicación lingüística e á transmisión de valores a
través da exposición e da resolución de dilemas morais, pois estes esixen poñer en práctica habilidades como
a escoita activa, a empatía e a expresión de ideas e de sentimentos, utilizando a linguaxe verbal e a non
verbal.


