
 

 



 

 
 

1. CONTEXTO  
O Decreto 133/2007 do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas de Educación               

Secundaria Obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, determina a elaboración e           
inclusión no PEC dun proxecto lector que integre todas as actuacións do centro destinadas ó               
fomento da lectura e da escritura e á adquisición das competencias básicas por parte do               
alumnado. Con tal fin, cómpre coñecer o punto de partida no cal nos atopamos.  

O IES Faro das Lúas está situado na zona urbana do concello de Vilanova de Arousa.                
Hai arredor de 170 alumnos e alumnas matriculados que proceden na súa maioría das              
parroquias do arredor.  

A rede de bibliotecas de Vilanova está encabezada pola Biblioteca Pública Municipal            
Irmáns Camba. Dela dependen, desde hai máis de dúas décadas, outras cinco axencias de              
lectura distribuídas polas casas de cultura de todas as parroquias. Se ben, neste momento e               
por falta de persoal, só se está abrindo a biblioteca da Casa de Cultura de Corón. 

A economía nesta zona baséase principalmente na actividade pesqueira e conserveira,           
na actividade agrícola e no turismo. O nivel económico das familias podemos dicir que é medio,                
e en canto ó nivel cultural, podemos afirmar que a maioría teñen un nivel cultural medio baixo.                 
En xeral, custa que os pais e nais se impliquen no proceso de aprendizaxe dos seus fillos e                  
fillas, e isto favorece a desmotivación  e mesmo o abandono escolar dalgún alumno.  

Ademais dos alumnos e alumnas que teñen ACS e reforzos educativos, unha elevada             
porcentaxe do noso alumnado presenta un nivel medio ou medio baixo en comprensión lectora              
e graves deficiencias en lectura e escritura que repercuten de xeito negativo nos seus              
resultados. Dedican pouco tempo na casa a realizar actividades relacionadas coa súa vida             
académica. De aí a necesidade dun tratamento integral e planificado desde todas as materias              
que conduza á mellora das súas habilidades de lectura e escritura. Neste sentido, a implicación               
do profesorado é total e lévase a cabo grazas ás diferentes actividades e medidas recollidas               
nas programacións dos departamentos didácticos e a unha serie de actuacións propostas no             
proxecto lingüístico que están intimamente relacionados co proxecto lector. Ademais, varios           
departamentos participan no programa “Prensa-Escola” do xornal La Voz de Galicia. 

Moitos alumnos non son conscientes das súas dificultades e dan por feito que ó chegar á                
ESO xa non teñen nada que mellorar, cando, en realidade, a lectura de moitos deles é pouco                 
ou nada eficaz. Por iso, é imprescindible que aqueles alumnos e alumnas que adquiriron o               
hábito de lectura na E. Primaria non o perdan na ESO e aqueles que non o teñan adquirido que                   
o consigan. É complicado que nesta etapa lean por vontade propia e fóra do horario escolar,                
por iso son determinantes neste sentido: 

A biblioteca escolar, coordinando múltiples actividades nas que se implica a práctica            
totalidade dos departamentos didácticos: hora de ler, visitas de escritores e escritoras,            
clubs de lectura do alumnado e de adultos, proxectos documentais integrados. 
A colaboración dos titores, que intentan concienciar as familias da necesidade de            
inculcarlles ós seus fillos o hábito da lectura para mellorar o seu rendemento académico              
pero tamén para que aprendan a ver a literatura como unha fonte de pracer. Así               
mesmo, nas titorías presenciais realízanse actividades relacionadas coas técnicas de          
estudo.  
O grupo TIC, que coopera coa creación dun grupo de colaboradores entre o alumnado              
para realizar unha revista dixital. 
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2. OBXECTIVOS 
1. Mellorar a comprensión lectora como base de toda aprendizaxe. 
2. Implicar a todas as áreas do currículo na responsabilidade de potenciar a            

lectura, a escritura e a expresión oral. 
3. Potenciar, a través de tódaas as materias e en especial na materia de             

investigación e tratamento da información, a lectura comprensiva así como a           
busca e tratamento da información de xeito crítico. 

4. Potenciar o uso da biblioteca como espazo de acceso á información e centro             
de recursos para a aprendizaxe de tódolos membros da comunidade          
educativa. 

5. Programar actividades de animación á lectura e escritura. 
6. Integrar actividades de comprensión lectora no contexto da clase e no           

traballo diario de cada materia. 
7. Deseñar PDIs que contribúan ó desenvolvemento das destrezas básicas e á           

utilización das fontes de información. 
8. Integrar as técnicas de estudo e as estratexias lectoras no PAT. 
9. Implicar ás familias na mellora da comprensión lectora. 

 

3. ORGANIZACIÓN DAS ACTUACIÓNS DIDÁCTICAS 
SISTEMATIZADAS 

Responsable Actuacións 

Equipo directivo 

● Incorporará este Proxecto Lector ao Proxecto Educativo de        
Centro co fin de traballar a comprensión lectora de modo          
sistemático e velará polo seu cumprimento. 

● Programará na PXA as distintas actuacións do Plan Anual de          
lectura, e darálle difusión. 

● Solicitará a participación nos programas/actuacións     
necesarias para promover a lectura no Centro (Clube de         
lectura, etc..) 

● Facilitará os recursos humanos e materiais que se necesiten         
para desenrolar o Plan. 

● Favorecerán a colaboración das familias nas actividades       
lectoras do centro e en motivar a lectura dos seus fillos e            
fillas na casa. 

CCP 

● Proporá anualmente as medidas e actuacións do Plan Lector,         
co asesoramento do Equipo de Dinamización da Biblioteca. 

● Trasladaralle ós distintos departamentos as medidas e       
actuacións do Plan Lector e analizará o seu cumprimento         
nos departamentos. 
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● Será informada de calquera decisión/cambio que se tome        
respecto o Plan Lector. 

● Decidirá consensuadamente a temática e a organización       
dentro dos PDI's 

Equipo de 
Dinamización 

Biblioteca 

● Comprométese a colaborar activamente cos departamentos      
didácticos e as distintas dinamizacións do centro,       
proporcionando material didáctico, teórico e práctico,      
encamiñado á inclusión de actividades de fomento da lectura         
e comprensión lectora nas distintas programacións. 

● Creará  e difundirá un horario da distribución da hora de ler.  
● Colaborará na posta en práctica das actividades de fomento         

da lectura ao longo de todo o curso. 
● Levará a cabo a formación dos usuarios da biblioteca de cara           

ao seu aproveitamento óptimo nas tarefas de busca de         
información ou lecer. 

● Diversificará os formatos e soportes das recomendacións:       
revistas, xornais, cd-rom, xogos multimedia 

Responsable do 
Club de lectura 

● Deberá facer unha programación na que incluirá: obxectivos,        
actividades (temporalizadas), materiais a utilizar e      
procedementos..  

● Coordinadará os distintos clubs e valorará o seu        
desenvolvemento. 

 

4. ACTUACIÓNS DE CENTRO PARA O FOMENTO DA 
LECTURA, ESCRITURA E ALFABETIZACIÓN 
INFORMACIONAL 

 
4.1. HORA DE LER. Debido ás carencias en lecto-escritura detectadas neste centro,            
proponse unha hora de lectura diaria para 1º ESO e unha hora semanal para o resto dos                 
cursos. En cada grupo haberá bibliotecas de aula nas que se seleccionaron os libros máis               
axeitados para cada curso. No 2º ciclo da ESO pódense traballar lecturas relacionadas coa              
materia e previamente seleccionadas polo profesor, dando así a posibilidade de traballar en             
distintas linguas. As lecturas do 1º ciclo son avaliadas a través dunhas fichas que              
posteriormente son corrixidas por un membro do equipo da biblioteca. 
 
4.2. TRATAMENTO DA INFORMACIÓN. Esta é a materia de libre configuración de 1º ESO              
escollida polo centro na que se forma aos alumnos para que coñezan o funcionamento e a                
distribución dunha biblioteca e para que saiban buscar información co fin de facer un              
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traballo de investigación sobre un tema que se propón ao inicio do curso. 
 
4.3. TITORÍAS.  
 
- Ao longo do curso académico traballaranse en todos os grupos de 1º ESO a 4º ESO                 
técnicas de traballo intelectual, hábitos de estudo e mellora da comprensión lectora. 
- Probas específicas. Elaboraranse probas específicas para medir a comprensión lectora ó            
inicio e fin de cada curso académico. Preferiblemente, as lecturas iniciais e finais estarán na               
mesma lingua, a fin de que éste non sexa un factor que modifique a avaliación anual. 
- Levaranse a cabo nunha sesión de titoría ou (clase lingua galega ou castelá), unha en                
setembro, e a outra en xuño. As lecturas estarán accesibles para os titores na aula virtual e                 
avaliaranse mediante rúbrica na propia aula virtual (ver anexo), para facilitar a obtención de              
resultados. 
 
4.4. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA ESPECÍFICAS DAS MATÉRIAS E         
LECTURAS RECOMENDADAS. 
 
- EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.  
 
Realízanse diferentes actividades en colaboración con outros departamentos para fomentar          
o correcto uso da lingua galega:  

● Participación en concursos propostos polo propio centro, por outros centros ou por            
organismos públicos (concursos de poesía, postais de Nadal, adhesivos, relatos,          
microrrelatos…) 

● Faranse ao longo do curso lecturas de poemas e de breves relatos do autor ao que                
se lle adica o Día das Letras Galegas. 

● Elaboración de cómics para a revista “Enórmic Banda”.  
● Guía práctica cos erros máis habituais do uso do galego. 

 
 
- AS MATERIAS DE LINGUA: GALEGO, CASTELÁN, INGLÉS E FRANCÉS.   

  
Ao longo do curso trabállase con textos de diversos ámbitos (xornalísticos, académicos, da             
vida cotiá), modalidades (narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos), canles (orais         
e escritas) e préstase unha atención especial aos textos literarios, tentando crear no             
alumnado o gusto pola lectura dos mesmos. Todos estes textos acompáñanse de variadas             
actividades para desenvolver a capacidade de comprensión lectora, competencia         
imprescindible para estimular a afección por ler. 
Así mesmo, estas materias propoñen libros de lectura obrigatoria e voluntaria que poden ler              
tanto na aula como na casa sendo avaliados a través de diferentes probas. 
 
- BIOLOXÍA E XEOLOXÍA.     
En cada unidade didáctica proponse unha lectura complementaria relacionada con cada           
tema que recolle o libro de texto así como un breve cuestionario que comproba a súa                
comprensión.    
Propóñense lecturas voluntarias de libros da Biblioteca do Centro relacionados dalgún xeito            
coa ciencia. 
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- TECNOLOXÍA. Ao longo do curso proponse aos alumnos a lectura de textos relacionados              
coa materia tratada, poñendo especial acento nos artículos científicos e noticias da            
actualidade. Estes textos leranse e debateranse os diferentes puntos de vista que cada un              
teña en función da compresión do texto. 
 
- MATEMÁTICAS. Teñen que ler un libro durante o curso e facer un traballo sobre el. 
A comprensión lectora trabállase en todos os cursos a través da lectura dos enunciados dos               
problemas, redacción correcta das solucións ou distintos textos cotiáns que conteñan           
matemáticas: envases e etiquetas de produtos, facturas, receitas, artigos xornalísticos e           
enigmas matemáticos. 
 
- RELIXIÓN. Dende este departamento realízanse diversas actividades educativas       
relacionadas coa lectura, comprensión lectora, busca e tratamento da información, etc.           
Entre estas actividades podemos destacar: lecturas en voz alta, resumos, mapas           
conceptuais e esquemas, utilización de enciclopedias, dicionarios, periódicos, etc.  
 
- EDUCACIÓN FÍSICA. Lerán textos relacionados coa materia e farán diversas actividades            
de comprensión.  
 
- PLÁSTICA. Trabállanse habilidades relacionadas coa lectura do seguinte xeito: 
As linguaxes integradas como a publicidade, o deseño, a multimedia ou a banda deseñada              
usan textos de forma cotiá. Dende a materia, farase fincapé na comprensión lectora do              
alumnado para que interprete correctamente as relacións da linguaxe visual coas outras            
linguaxes, así mesmo se buscará mediante prácticas concretas capacitar ao alumno para a             
creación de diferentes textos integrados nesas linguaxes (textos narrativos, descritivos,          
expositivos e argumentativos). 
Proponse unha actividade de ilustración por curso a partir de contos breves ou lendas.              
Dende esa actividade buscarase a reflexión sobre a interacción da linguaxe visual coa             
escrita. 
No segundo ciclo da ESO proponse a lectura de libros e novelas gráficas como práctica               
optativa. 
 
- HISTORIA. Analízanse diferentes fontes de información como gráficas, textos, diagramas,           
mapas, etc.,  e a adquisición do vocabulario propio da Xª e Hª. 
Nos catro cursos de ESO na materia de Xª e Hª , adicaremos uns 15 minutos por sesión a                   
lectura comprensiva do libro de texto, libros de consulta ou artigos periodísticos.  
Ademais, lévanse a cabo unha sesión por mes adicada á lectura de textos relacionados ca               
materia e ao final de cada unidade daráselle os alumnos unha ficha complementaria sobre a               
unidade na que se traballan os seguintes apartados: Conceptos, Ideas Principais,           
Interpretación e Reflexión. 
Inclúese o traballo con xornais para buscar, subliñar, ler, resumir e comentar, noticias             
relacionadas ca materia.  
Usaranse tamén documentos históricos para acercar aos alumnos a interpretación de ditas            
fontes historiográficas. 
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- FRANCÉS. Realízase a lectura individual e silenciosa e lectura en voz alta con corrección               
por parte do profesor. Estas lecturas van seguidas dun traballo de comprensión : 
 

●  Aclaración de dúbidas 
●  Preguntas de comprensión -Resume do texto. 
● Redacción a partir do tema tratado. 
●  Discusión a partir do tema tratado. 

 
Para a realización destas actividades partiremos de fontes moi diversas como poden ser: 
 

● fragmentos de textos literarios, tanto en prosa como en verso. 
● textos periodísticos. 
● cómics. 
● diálogos en “situacións reais”  
● anuncios publicitarios. 
● documentos varios descargados de internet. 
● diálogos gravados. 
● cancións. 

 
- MÚSICA. Trabállase a lectura comprensiva de textos de variada procedencia: artigos            
divulgativos de revistas musicais, pequenas biografías de músicos e compositores, textos           
de carácter filosófico de estética musical, críticas de obras musicais, escritos teóricos de             
compositores... 
Practícase a lectura individual pero sobre todo grupal, fomentando a comprensión,           
realizando comentarios sobre o que lemos, entresacando as ideas principais, volvendo a            
reproducir os textos coas nosas propias ideas e palabras... 
 
4.5. PDI (Proxecto Documental Integrado). A biblioteca, oidas as suxestións do profesorado,            
propón cada ano unha temática sobre a que traballar nun proxecto, no que se integran               
voluntariamente a maior parte posible dos departamentos, que despois é consensuada na            
CCP e aprobada, se procede,  polo Claustro. 
 
 
4.6. CLUB DE LECTURA. Está funcionando no centro un club de lectura de alumnos e un                
de adultos. A participación neles é totalmente voluntaria co único fin de promover e              
fomentar o gusto pola lectura. O club de lectura de alumnos divídese por niveis de               
competencia lectora. O club de lectura de adultos está dirixido a toda a comunidade              
educativa. Ao longo do curso lense distintos libros elixidos polos propios integrantes que             
posteriormente son comentados polo grupo; ademais realízase algunha actividade         
relacionada con ditas lecturas. Tamén se promove a relación con outros centros da             
contorna facendo actividades en común: intercambio de libros, viaxes, etc. 
 
4.7. EQUIPO DE BIBLIOTECA.  
 
A biblioteca propón os diferentes departamentos ideas creativas para o fomento da lectura             
ou a búsqueda de información para a elaboración de actividades e conmemoracións.  
As actividades fixas que se celebran todos os anos son: 
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● Celebración do  Día do libro. 
● Celebración do Día das bibliotecas. 
● Concurso de cartas de amor no día dos enamorados. 
● Concurso de poesía e narrativa. 
● Concurso de tarxeta de Nadal. 
● Contacontos.  
● Animación á lectura a través da páxina web e da elaboración de carteis. 

 
EQUIPO DE BIBLIOTECA DE ALUMNOS. O equipo de biblioteca de alumnos traballa nas             
diferentes actividades elaborando materiais: animación á lectura, diferentes presentacións         
proxectados no corredor... Este equipo traballa en colaboración cos diferentes          
departamentos para elaborar diferentes actividades algunhas delas relacionadas coas         
conmemoracións. 
 
CONMEMORACIÓNS. Ao principio de curso os departamentos reúnense para decidir que           
conmemoracións se van traballar, independentemente das obrigatorias por lei. Os          
departamentos poden agruparse para organizar as distintas actividades nas que participan           
grupos concretos de alumnos ou todo o centro en colaboración coa biblioteca (lecturas             
relacionadas co tema, elaboración de carteis, presentacións…). 
 
 

5. AVALIACIÓN 
5.1 AVALIACIÓN DO PROXECTO LECTOR 
 

ASPECTO INSTRUMENTO TEMPORALIZACIÓN GRAO DE 
CUMPRIMENTO 
SATISFACTORIO 

Aprobación do 
proxecto 

 Acordo Claustro 
e Consello 
escolar 

Xuño 2017 Aprobación por maioría 
cualificada 

Operatividade e 
funcionamento do 
proxecto no centro 

Enquisa PXA 
Valoración de  1 
a 4 

Final de cada curso Máis do 50% de 
valoracións >2 

Participación dos 
departamentos no 
desenvolvemento 
das actividades 
recollidas no punto 
4 deste proxecto 

Reunións CCP Trimestralmente; e 
cando procedan 

Acordos por maioría 
simple 

Concreción e 
desenvolvemento 
anual do proxecto 

Proxecto anual 
de lecto-escritura 

Setembro de cada 
curso 

Como mínimo tódolos 
departamentos 
propoñen actividades 
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lector de lecto-escritura e 
participan nas 
actividades xerais 
enmarcadas no 
proxecto lector. 

Revisión do 
proxecto lector 

Creación dun 
novo grupo para 
a reelaboración 
do proxecto 

Dentro de 5 cursos Elabórase un novo 
documento tendo en 
conta as popostas de 
mellora. 

 
5.2 AVALIACIÓN DA COMPRENSIÓN LECTORA 
Avaliación mediante rúbrica (ver anexo??) na aula virtual das probas específicas deseñadas            
a tal efecto (ver apartado 4.2 deste documento) . 
Grao de cumprimento satisfactorio:  

- Mellora do 10% das avaliacións obtidas no grupo-clase entre setembro e xuño.  
- Mellora anual do 10% (comparación interanual das avaliacións obtidas polo          

alumnado un curso respecto do seu curso anterior; isto supórá unha melloría do 40%              
dende que entran en 1º ESO e rematan 4º ESO) 

 
5.3 AVALIACIÓN DAS ACTUACIÓNS DE CENTRO 
 

ASPECTO INSTRUMENTO TEMPORALIZACIÓN GRAO DE 
CUMPRIMENTO 
SATISFACTORIO 

Cada unha das 
medidas recollidas no 
punto 4 deste proxecto 
(hora de ler, PDI, 
préstamos, club…) 
 

Enquisas online 
elaboradas polo 
equipo de 
biblioteca para 
alumnado e 
profesorado 
Valoración 
numérica 0-10 

Xuño de cada curso Máis do 50% de 
valoración >5 
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