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1. OBXECTIVOS 
 

Como desenvolvemento do Proxecto Lector do centro, o I.E.S. Lama das Quendas elaborou un 

Plan Anual de Lectura no que se plasman todas as actuacións que os distintos departamentos 

didácticos pretenden realizar coordinadamente ao longo do curso para conseguir os obxectivos 

propostos en dito proxecto. 

 

Ditos obxectivos son os seguintes: 

 

1.- Incrementar e estimular os hábitos de lectura de toda a comunidade educativa. 

2.- Favorecer a comprensión lectora e a lectura fluída e expresiva. 

3.- Contribuír a mellorar a súa competencia na expresión oral e escrita. 

4.- Desenvolver as habilidades no proceso de busca de información tanto nos soportes 

tradicionais como nas novas tecnoloxías. 
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2. ACTIVIDADE “HORA DE LER” 
 

O Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G. Nº 136, 13-xullo-2007), no 

seu anexo V, referente ao “Proxecto Lector” recóllese o seguinte: 

 

“O profesorado de todas e cada unha das áreas e materias de todos os niveis educativos, 

incluirá nas súas programacións as actividades previstas no proxecto segundo a temporalización que 

nel se acorde, determinando a dedicación real dun tempo mínimo diario para a lectura e a inclusión 

de prácticas de comprensión e fomento da lectura e da escritura”. 

 

Tendo en conta isto, e desenvolvendo o proxecto lector do centro establécese un tempo diario 

de lectura para todo o alumnado de E.S.O. mediante un calendario anual. Este calendario será de 

aplicación desde o 1 de outubro ata o 31 de maio de cada curso escolar. Nos últimos 15 días da 

primeira e segunda avaliación este calendario será opcional, é dicir, o profesorado decidirá en función 

dos exames se mantén a actividade ou mesmo se a amplía a toda a hora de clase. 

 

Esta actividade consistirá nunha sesión diaria mínima de 20 minutos dedicada a actividades 

relacionadas co fomento da lectura. Ditas actividades serán establecidas nas programacións didácticas 

dos distintos departamentos. Esta sesión diaria, de obrigado cumprimento, estará fixada para todos os 

grupos da E.S.O. mediante un calendario onde se irá rotando o período lectivo, de maneira que afecte 

a todas as materias. Na primeira semana comezarase pola primeira clase de cada día, e así 

sucesivamente ata chegar ao sexto período lectivo na semana sexta. Rematado este ciclo volverase a 

comezar co mesmo criterio. Todo/a profesor/a dunha materia poderá fixar exames nun período lectivo 

afectado pola Hora de ler, de xeito que esta actividade se suspendería ese día. 

 

En cada aula poderase habilitar un caderno ou follas de rexistro para que cada alumno/a, ao 

rematar a lectura do libro ou documento, escriba as súas impresións ou valoracións. Este rexistro 

serviría para elaborar estatísticas e como guía e recomendación de lectura para o resto do alumnado. 

 

A biblioteca só se poderá utilizar como espazo de lectura no caso de que fose reservada con 

tempo na folla correspondente habilitada para tal fin no taboleiro do exterior da biblioteca. É 

importante que o alumnado dispoña do libro ou documento con anterioridade a cada sesión xa que 
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resultaría imposible facer o préstamo na biblioteca nesa hora, ben polo número de alumnos, ben 

porque non haxa profesorado de garda na biblioteca. 

 

Con esta proposta non se pretende impor nin o tipo de documento que vai utilizar, xa que 

poden decidilo tanto o profesorado como o propio alumnado, nin o xénero, pode ser de ficción ou 

formar parte do currículo da materia en cuestión, pode ser o mesmo para todo o grupo ou 

individualizado, e a lectura pode ser en grupo ou de forma persoal, en voz alta ou silenciosa e o 

profesorado decidirá que tipo de actividades, se o desexa, quere e pode facer en torno á lectura. 

 

A única intención desta proposta é que todo o alumnado destine, cando menos, 20 minutos de 

lectura ao día organizados en diferentes períodos lectivos.  

 

O calendario establecido para o curso actual é o seguinte: 
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HORA DE LER – E.S.O. 
 

CALENDARIO PARA O CURSO 2015/2016 

1ª hora 08:45  
2ª hora  09:35  
3ª hora  10:25  
4ª hora  11:45  
5ª hora  12:35  
6ª hora 13:25  
Día non lectivo  

 

OUTUBRO 2015 NOVEMBRO 2015 DECEMBRO 2015 
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do Lu Ma Me Xo Ve Sa Do Lu Ma Me Xo Ve Sa Do 

   1 2 3 4       1  1 2 3 4 5 6 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31    

       30              

XANEIRO 2016 FEBREIRO 2016 MARZO 2016 
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do Lu Ma Me Xo Ve Sa Do Lu Ma Me Xo Ve Sa Do 

    1 2 3 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 

25 26 27 28 29 30 31 29       28 29 30 31    

                     

ABRIL 2016 MAIO 2016 XUÑO 2016 
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do Lu Ma Me Xo Ve Sa Do Lu Ma Me Xo Ve Sa Do 

    1 2 3       1   1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30  23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30    

       30 31             
 

Este calendario será de aplicación desde o 1 de outubro ata o 27 de maio do curso escolar. Nos 

últimos 15 días da primeira e segunda avaliación este calendario será opcional, é dicir, o profesorado decidirá 

en función dos exames se mantén a actividade ou mesmo se a amplía a toda a hora de clase. 
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3. PROXECTO DO CLUB DE LECTURA 
 

3.1. FINALIDADES  
 

Neste quinto ano de funcionamento do club de lectores A Quenda do Libro, temos os mesmos 

obxectivos fundamentais que son fomentar o hábito lector entre os rapaces/as e favorecer o 

establecemento de relacións interpersoais de cordialidade e amizade entre alumnos/as de distintos 

cursos da educación secundaria e bacharelato, os docentes, demais membros do persoal que traballa 

neste centro , os pais e nais, ex-alumnos/as e calquera persoa interesada en transformar a actividade 

individual de ler e socializala. Así contribuímos á convivencia e ao diálogo no ámbito escolar e na 

vila. 

 

Esforzarémonos en favorecer a competencia lingüística e a comprensión lectora, e 

diversifícase o seu ámbito de uso. Amosaremos a relación da actividade lectora con outros códigos 

(audiovisuais, imaxes, música, novas tecnoloxías) e ofrécese un amplo abano de xéneros para a 

lectura. Ademais desenvólvese unha función de orientación lectora para os participantes no club e 

para o alumnado en xeral, ofrecendo alternativas aos rapaces no seu tempo de lecer. 

 

Tamén se potenciará a competencia dixital, poñéndoa en relación co proceso de lecto-

escritura, (mantemento do blog http://aquendadolibro.blogspot.com.es, potenciación do Foro de A 

Quenda do Libro ,que iniciamos no ano anterior, mantemento da páxina de Facebook e Twitter de A 

Quenda do Libro.). 

 

Do mesmo xeito, edúcase no uso crítico da información e reflexiónase sobre os contidos 

presentes nos medios de comunicación e nas obras de lectura seleccionadas. 

 

En xeral, pódese dicir que o noso club de lectores ten finalidade de contribuír decisivamente 

ao desenvolvemento das competencias básicas e á educación en valores, así como á socialización 

dos rapaces, e relaciónase co Proxecto Lector e a actividade do Equipo da Biblioteca ao que 

pertencemos as persoas colaboradoras en A Quenda do Libro, por exemplo colaborando activamente 

co alumnado do Club en actividades deseñadas pola biblioteca coma o agasallo dun préstamo a pais 

e/ou nais no seu día e outras conmemoracións festexadas pola Biblioteca do centro, así como 

animando e implicando ao alumnado para que sexa colaborador na biblioteca nos períodos de lecer. 
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Co Plan TIC colaboramos empregando as redes sociais e os ordenadores nas Aulas de Informática e 

Multimedia, por exemplo. Co Proxecto de Dinamización Lingüística a relación é estreita porque o 

alumnado participa nas diferentes actividades e concursos programadas dende ese equipo, e 

finalmente, o alumnado do Club é un exemplo de convivencia e respecto nas diferentes actuacións 

programadas, sendo varias delas entre diferentes grupos do Club que compartimos espazo e vivencias. 

 

3.2. ACTIVIDADES PREVISTAS  
 

O fomento da lectura é un proceso dinámico polo que as actividades que pasamos a referir son 

orientativas, podendo ser eliminadas, modificadas ou cambiadas en función das necesidades e 

intereses que xurdan. Varias delas cumpren o propósito de impulsar a lectura en galego. 

 

� Lectura de obras de interese literario e argumental para os/as rapaces/as ao longo do curso 

(polo menos un cada trimestre), tanto en galego como en castelán ou outros idiomas propostos polos 

lectores. 

� Difusión da actividade do club nas redes sociais, taboleiros, medios de comunicación 

locais, ... 

� Elaboración de materiais, organización de actividades culturais e exposicións temporais 

no centro, en datas significativas, coma o día da Paz, ou o do Libro, o día da Poesía,o día das Letras 

Galegas, … 

� Audición de fragmentos narrativos e poemas musicados por cantautores ou na voz dos 

propios autores; realización de actividades combinando música e expresión corporal. 

� Saída ao exterior relacionada coa lectura e/ou os libros: visita a unha biblioteca ou casa-

museo, roteiro por librarías ou rúas con nome de escritor, convivencias lectoras, encontros con 

autores, ... 

� Organización dun Mercado de Libros, na semana das Bibliotecas, para favorecer que o 

alumnado se intercambie libros de lectura marcados polo profesorado ou calquera outro que se 

desexe. 

� Creación de un espazo no Taboleiro de A Quenda do Libro para anuncios de preciso, 

ofrezo, troco, ..., para favorecer a solidariedade e socialización dos membros da comunidade escolar. 

� Ampliación dos fondos da biblioteca. 

� Promoción da creación literaria orixinal con talleres de poesía e narrativa, ou algún 

concurso de creación. 
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� Reorganizar e mellorar a zona de liberación oficial de libros con toda a cartelería e normas 

de funcionamento. Liberar libros e seguirlles a pista e/ou ir á caza de outros. 

� Potenciación do Foro de lecturas do noso Blog para favorecer o intercambio de 

comentarios sobre as lecturas persoais e as do Club por parte de calquera que desexe ingresar na 

páxina.  

� Colaborar coas bibliotecas existentes no concello e outras coas que se manterá contacto 

(de centros escolares e/ou biblioteca municipal). 

� Darémoslle un pulo á actividade do Libro–Libre e seguirémoslle a pista aos nosos libros 

espallados polo mundo: Arxentina, Chile, Irlanda, Portugal, …, e outras localidades máis próximas. 

� Institucionalizar, con motivo do Día do Libro, unha  reunión intergrupal, mixta, aberta a 

calquera persoa que desexe intercambiar opinións e comentarios sobre unha lectura que estará 

marcada, dado o éxito da primeira celebrada no pasado abril. 

� Fomentar a interrelación entre lectores e destes cos autores, na medida do posible, a través 

de contactos nas redes sociais e de xeito presencial no Lama das Quendas. 

� Celebrar, en colaboración con Televinte e co IES Val do Asma, o ano de Manuel María, 

emitindo poemas lidos polo noso alumnado dende xaneiro ata a celebración das letras Galegas. A 

invitación a ler farase extensiva a calquera persoa da vila que desexe colaborar na actividade. A 

actividade xa está pactada e contamos coa colaboración da Fundación Manuel María.  

� Celebrar diferentes conmemoracións ao longo do curso (Día do Libro, Día da poesía, Día 

da Árbore, …, e colaborar noutras actividades programadas no centro tanto pola biblioteca coma 

polos diferentes departamentos. 

� Trataremos de facer algunha tertulia literaria en colaboración co Radio Faro e/ou co Club 

de Lecturas de Allariz co que estaremos en contacto. 

� Animar ao alumnado á elaboración de Booktrailers sobre os libros lidos para animar a 

outras persoas á súa lectura. 

� Subir ao facebook fotografías de persoas lendo á sombra dalgunha das nosas árbores. 

 

3.3. COMPOSICIÓN E NÚMERO DE PARTICIPANTES 
APROXIMADO  

 

Coordinadora: Mª Carmen Pérez Hernández, profesora do departamento de Lingua Castelá e 

Literatura. 
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Profesorado colaborador:  

• Departamento de Lingua e Literatura Galega: Mª Paz Fernández Vázquez. 

• Departamento de Orientación: Alfonso Fernández Rodríguez (Coordinador do Equipo da 

Biblioteca). 

• Departamento de Relixión: Mª Teresa Vázquez Vázquez. 

•  

• Profesorado e Persoal non docente:  

O número de participantes varía cada ano en función dos membros do Claustro, mais cada ano 

contamos cun bo grupo de persoas que acoden as reunións e que están moi implicados coas 

actividades do Club. 

 

Alumnado: Os rapaces e rapazas do curso anterior manifestaron a súa intención de continuar 

coa actividade do club. Sabemos que este ano haberá alumnado de 2º Bacharelato porque insistiron en 

que contásemos con eles e agardamos continuar co de 1º de Bacharelato, dado que o alumnado de 4º  

de E.S.O. do curso anterior tamén estaba moi motivado para facelo. Serán arredor de 140 persoas. 

 

No que respecta ás familias, temos un grupo incondicional de lectores e lectoras que participa 

dende a creación deste grupo no club e cada ano se incorporan novos membros con grande interese 

pola actividade e aventuramos que o grupo medrará en número mais debemos gardar á reunión de 

pais e nais. 

 

3.4. FORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  
 

Trala observación e análise das características propias do centro e do seu funcionamento, así 

como a dispoñibilidade horaria e os intereses do alumnado, establécense varios grupos de 

organización para adaptarse á diversidade dos rapaces/as (algúns co hábito lector moi arraigado xa, e 

outros non tanto) e á boa acollida desta actividade polo aumento de participación que se agarda ande 

polas 160 persoas: 

 

• Grupos I e II integrado polo alumnado de 1º A e B de ESO.  

• Grupos III e IV co alumnado de 2º A e B da ESO.  

• Grupos V e VI co alumnado de 3º A e B de ESO. 

• Grupo VII, co alumnado de 4º de ESO. 
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• Grupo VIII, co alumnado de 1º de Bacharelato. 

• Grupo IX, co alumnado de 2º de Bacharelato. 

• Ademais créanse outros dous grupos de lectura para adultos, independentes dos 

anteriores. Un cos membros do profesorado e o persoal non docente; e outro con pais/nais e outras 

persoas interesadas.  

• Grupo mixto, que realizará lecturas extra e que estará aberto a calquera que desexe 

participar independentemente de que sexan alumnos/as ou adultos. 

 

3.5. HORARIO E CALENDARIO PREVISTO PARA AS REUNIÓNS DE 
CARÁCTER PRESENCIAL  

 

Realizarase unha primeira sesión de contacto en outubro, na que os integrantes recibirán 

información xeral do funcionamento do club e se determinarán as lecturas.  

 

Os membros do club de lectura terán unha xuntanza cada mes aproximadamente, na aula 

multimedia e noutra aula do centro, dado que serán simultáneas. Cada grupo realizará as sesións 

presenciais por separado, aínda que algunhas sesións xerais, e outras actividades do club irán 

destinadas á totalidade dos participantes, e terán un carácter aberto. No horario establecido no período 

de lecer dos martes, de 11:15 a 11:45 horas, promoveranse distintas actividades en relación coas 

lecturas, e realizarase a actualización do blog. 

 

O alumnado e profesorado non se reúne na Biblioteca do centro para permitir que os demais 

alumnos do centro que non teñen reunión do Club poidan facer uso da mesma con total normalidade. 

 

As reunións dos pais e nais/adultos en xeral  realizarase pola tarde na Biblioteca do centro 

(acordarase a data e hora na primeira reunión en función das opinións dos asistentes) e a súa duración 

aproximada será de unha hora.  

 

As datas de reunión do profesorado e persoal docente escollerase trala entrega de horarios para 

permitir que tod@s poidan asistir ás reunións. 
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3.6. PERSOA RESPONSABLE/COORDINADORA 
  

A persoa responsable da coordinación do club A Quenda do Libro será Mª Carmen Pérez 

Hernández, profesora de Lingua Castelá e Literatura, coa colaboración estreita no traballo de 

mediación de Mª Paz Fernández Vázquez, profesora de Lingua Galega e Literatura, e de Alfonso 

Fernández Rodríguez, ambos membros do Equipo da Biblioteca do IES Lama das Quendas. 

 

3.7. MEDIOS PREVISTOS PARA A SÚA DIFUSIÓN ENTRE A 
COMUNIDADE ESCOLAR  

 

Nos primeiro mes de clases realizaranse as seguintes actuacións: 

 

1. Reunión informativa co alumnado,persoal docente e non docente do centro. 

2. Informar aos pais/nais/titores/ adultos en xeral da existencia do club na reunión de pais de 

outubro e mediante circular a través dos fillos. 

3. Comunicacións da existencia do Club e as súas actividades e obxectivos a través da 

televisión  ( Televinte) e da Radio (Radio Faro) locais.  

 

A desenvolver ao longo do curso: 

 

4. Mantemento do blog creado (difusión na rede): http://aquendadolibro.blogspot.com/ 

5. Proporcionar información relativa ao club no taboleiro colocado na entrada do IES para 

tal efecto e as páxinas de facebook e twitter. 

6. Difusión boca-orella dos/das rapaces/as aos compañeiros/as e aos veciños e veciñas da 

vila. 

7. Colaboración cos medios audiovisuais locais (Televinte e Radio Faro Cadena Ser) para a 

difusión das actividades realizadas polo club e solicitar a colaboración de quen estivera interesado. 
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4. ACHEGAS DOS DEPARTAMENTOS AO PLAN ANUAL 
 

4.1. DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  
 

Os textos son un recurso máis na materia, xunto coas experiencias no laboratorio constitúen a 

fonte de información básica, vehiculada ás veces pola intermediación do profesorado, e de acceso 

directo por parte do alumno noutras ocasións. A lectura é unha tarefa cotiá previa a calquera outra 

actividade. 

 

As competencias básicas relacionadas coa información e comunicación implican a adquisición 

das destrezas en lectoescritura; unha correcta interpretación de textos é fundamental no noso 

Departamento no que procuramos que o alumnado acade habilidades expresivas propias da linguaxe 

científica, a cal, desde sempre, se define pola claridade, a precisión e a concisión.  

 

Por todo o cal, asumimos as directrices relacionadas coa formación lectora definidas no 

proxecto lector do centro. 

 

Procuraremos que a dedicación á lectura non sexa nunca inferior a un vinte por cento do 

horario , repartida de xeito flexíbel a criterio do profesorado que imparte a materia: ao longo das 

distintas sesións semanais ou concentrado nunha ou dúas sesións en función da resposta do alumnado, 

intentando non deixar lecturas inconclusas e procurando non cansar ou facer aborrecer a actividade. 

 

Lemos e traballamos as características de textos predominantemente informativos e en todos 

os formatos. Traballamos con: 

 

• Textos xornalísticos (de información, de opinión) na prensa convencional ou en 

publicacións periódicas de carácter divulgativo relacionadas coas nosas materias (I y C, Cerna, Muy 

Interesante...) e na internet sobre aspectos de actualidade relacionados coa nosa materia. 

• Textos publicitarios (visuais, escritos), etiquetado de produtos alimentarios... 

• Textos ensaísticos ou de divulgación científica (extraídos de fontes diversas: 

enciclopedias, dicionarios específicos, estudos monográficos, páxinas da internet...). 

• Guías e claves (de botánica, de zooloxía, de xeoloxía...). 

• Atlas anatómicos. 



Plan anual de lectura 2015-2016 14 

I.E.S. Lama das Quendas de Chantada (Lugo) 

• CD Rom interactivos e películas didácticas. 

 

Itinerarios lectores 

 

Ofrecemos ao alumnado recomendacións de lecturas, aínda que non contemplamos, de 

momento, a elaboración de itinerarios lectores para a nosa materia. Con todo, hai textos básicos que 

sempre están no noso metafórico baúl de lecturas:  

 

• O Discurso do Xefe da Nación Seattle ao Presidente en Washington. 

• Vinte mil leguas de viaxe submarina de JULES VERNE. 

• A orixe das especies de CHARLES DARWIN. 

• El mono desnudo de DESMOND MORRIS. 

• Historia de la Ciencia de ISAAC ASIMOV. 

• Un mundo feliz de ALDOUS HUXLEY . 

• Biografías de CURIE e Darwin. 

• Outro documento, de carácter fílmico: Dersu Uzala de AKIRA KUROSAWA. 

 

Criterios de avaliación 

 

Non avaliamos de xeito directo a formación lectora, aínda que si indirectamente, pois o 

Departamento considera que unha correcta selección, adquisición e análise da información é moi 

relevante na formación científica. Por outra banda, a expresión coherente, clara e sen faltas de 

ortografía é unha esixencia para calquera traballo, actividade ou exame que o alumnado realice. 

 

Utilización de recursos da biblioteca do centro 

 

• Colaboración no deseño das actividades que a Biblioteca e/ou a Vicedirección organicen 

relacionadas coa celebración de actos ou efemérides relevantes para as nosas disciplinas: 

Medioambiente, Sida, Árbore, etc. 

• Colaboración na difusión e animación á lectura cando desde outras instancias do Centro 

así se nos requira (Día do Libro, da Paz, Dereitos Humanos, Muller...)  

• Como centro de recursos para a investigación e a elaboración de traballos de todo tipo. 
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4.2. DEPARTAMENTO DE DEBUXO  
 

PENDENTE DE PRESENTAR 
 

4.3. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  

 

O departamento de Economía imparte a materia optativa Obradoiro de Iniciativas 

Emprendedoras, en 3º e 4º da ESO. Nesta materia levaranse a cabo diversas propostas de traballo co 

obxectivo de axudar na mellora da competencia lectora do alumnado. 

Hai que ter en conta que o alumnado terase que habituar a ler e analizar o lido para obter a 

información necesaria que lle permita resolver as diferentes actividades propostas no curso e elaborar 

o seu propio proxecto emprendedor. 

 

• Desde esta materia tratarase de fomentar a mellora no alumnado das seguintes 

capacidades: 

• Ler coa debida fluidez, claridade e entoación. 

• Identificar e interpretar as ideas principais nos textos lidos. 

• Obter información significativa dos textos lidos. 

• Relacionar a información obtida dos materiais de lectura cos coñecementos previos. 

• Facer resumes e esquemas axeitados do material lido. 

• Expoñer ante o profesorado e resto de compañeiras e compañeiros de grupo o resultado 

das actividades feitas, respectando unha serie de regras comunicativas. 

• Identificar conceptos novos a partires do contexto nos que estes se atopan nos textos. 

• Relacionar ou comparar distintas ideas ou conceptos e facer inferencias a partires dos 

mesmos. 

• Interpretar e resumir o significado de imaxes e comentarios que aparecen en vídeos 

relacionados coa materia. 

• Realización de actividades escritas cunha presentación axeitada, unha exposición 

coherente das ideas e evitando erros ortográficos e gramaticais 

 

Polo tanto, no desenvolvemento da materia ao longo do curso requirirase a lectura de diverso 
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tipo de información. A continuación amósanse as fontes de lectura máis importantes: 

 

• Artigos nos que se amosan ideas de negocio de diferentes persoas con ánimo de fomentar 

o interese polas iniciativas emprendedoras. 

• Textos legais do ámbito do dereito mercantil, fiscal e laboral. 

• Noticias de prensa relacionadas co mundo dos emprendedores. 

• Vídeos relacionados co mundo emprendedor. 

• Información de páxinas web con temática específica sobre o mundo da empresa e dos 

emprendedores (bancos de ideas, inventos, innovacións, oportunidades de negocio, etc.) 

• Dicionarios específicos de economía, empresa e comercio para a consulta de termos que 

se usan en relación coa materia na linguaxe cotiá na aula. 

• Material sinxelo en lingua inglesa (dicionarios, artigos, documentos) relacionado co 

mundo da empresa. 

• Plans de empresa xa elaborados por outras persoas. 

• Textos de actividades relacionadas coa materia. 

• Documentación teórica propia da materia. 

 

As actividades propostas son: 

 

• Lectura en voz alta por parte do alumnado dos textos das actividades. Posteriormente 

pódese pedir ao alumnado que faga un resumen do lido interpretando o que hai que facer. 

• Lectura en voz alta ou individualmente por parte do alumnado de contidos teóricos 

propios da materia seguidos coa posterior explicación parte do profesor/a. Posteriormente, o 

alumnado sacará conclusións, elaborará esquemas que lle axuden a estruturar eses contidos... 

• Busca de certa información na Internet, dicionarios, prensa, etc. Por exemplo: busca de 

ideas emprendedoras consultando bancos de ideas en internet; consulta de termos propios da materia 

en dicionarios; busca e análise de artigos relacionados co mundo de emprendemento; etc.  

• Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da materia e que 

impliquen a consulta de diferentes materiais (libros, revistas, prensa, etc.) 

• Exposición na clase do resultado das actividades feitas. 

• Visión de vídeos sobre os que alumnado ten que interpretar e resumir certa información, 

interpretar imaxes, contestar a certas preguntas... 
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• Elaboración dun vocabulario específico da materia, anotando nun caderno os termos 

específicos e novos que vaian xurdindo ao longo do curso. 

 

Estas actividades están habitualmente presentes, en maior ou menor grao, na propia dinámica 

das sesións lectivas. 
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4.4. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 

• Desde esta materia, e tendo en conta o plan lector do centro, intentaranse levar a cabo 

propostas de traballo onde xurdan procesos implicados na competencia lectora como os seguintes: 

• Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do texto). 

• Obter información (capacidade para extraer información do texto). 

• Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar inferencias a 

partires do lido). 

• Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do texto cos 

coñecementos previos). 

• Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do texto coa súa 

utilidade e función). 

 

Para iso, algunhas das actividades propostas poden ser: 

 

• Dedicación á lectura naqueles temas teóricos da materia, (orixe histórico das actividades 

deportivas, regulamentos deportivos, textos sobre espectáculos deportivos, de expresión e 

representacións artísticas e culturais (teatro, danza, circenses...) de maneira que esa lectura vaia 

acompañada coa explicación correspondente do profesorado. Posteriormente, o alumnado podería 

elaborar esquemas que lle axudasen a estruturar os temas, servindo estes como ferramenta de 

aprendizaxe. 

• Selección tanto polo profesorado como polo alumnado e lectura de textos recollidos en 

libros, revistas ou prensa relacionados coa Educación Física (textos de temas de actualidade (consumo 

responsable de materiais e actividades de ocupación do tempo libre, relacións da práctica de 

actividade física coa saúde, alimentación, benestar, ...). 

• Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da materia. 

• Elaboración dun vocabulario específico de Educación Física (extractos regulamentarios, 

temas relacionados coa saúde…)  
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4.5. DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  
 

Dende o departamento de Filosofía poranse en práctica estratexias destinadas a mellorar a 

competencia lectora orientadas a: 

 

• Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do texto). 

• Obter información (capacidade para extraer información do texto). 

• Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar inferencias a 

partires do lido). 

• Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do texto cos 

coñecementos previos). 

• Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do texto coa súa 

utilidade e función). 

 

Para iso haberá actividades de lectura tutelada verificando se se comprende o lido en voz alta e 

deténdose no vocabulario que os alumnos descoñezan. En ocasións deberán facer resumes e esquemas 

identificando as ideas principais do texto e relacionándoas entre si. As frases ou parágrafos mais 

complicados deberán ser adaptados entre todos á unha linguaxe accesible aos alumnos. Ademais 

traballarase a comprensión lectora con análises guiadas de textos.  

 

ÉTICA CÍVICA - 4º E.S.O.  

 

Os alumnos deberán ler ao longo do curso o libro de Fernando Savater “ Ética para o meu 

fillo ”.  Trátase dun ensaio de introdución á ética adaptado á idade dos alumnos de 4º de ESO que 

complementa o currículo da materia.  

 

EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA E OS DEREITOS HUMANOS - 2º E.S.O. 

 

Lectura de artigos seleccionados da prensa diaria e fragmentos de obras relacionadas co 

currículo. 
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VALORES ÉTICOS -1º E 3º E.S.O. 

 

Lectura de artigos seleccionados da prensa diaria e fragmentos de obras relacionadas co 

currículo. 

 

FILOSOFÍA E CIDADANÍA - 1º B.A.C.  

 

Os alumnos deberán  para todo o curso a novela filosófica: 

� GAARDER, Jostein. El mundo de Sofía. Siruela. 

Sobre o libro faranse controles trimestrais e levarase un seguimento continuado das lecturas 

dedicando varias  sesións académicas a tal fin. 

 

 

4.6. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  
 

 

1º E.S.O. 

 

Como libros de lectura temos pensado ler e escoitar cada capítulo ou algún extracto de: 

• Mon ami Gu. 

• Jeanne d’Arc. Ed. Vicens Vives. 

 

2º E.S.O. 

 

Como libros de lectura temos pensado ler e escoitar cada capítulo ou algún extracto de: 

• Éric a disparu de RÉGINE BOUTÉGÈGE et SUSANA LONGO. Ed. Vicens Vives.  

• La momie du Louvre de R. BOUTÉGÈGE, S. LONGO. Ed. Vicens Vives. 

• Dans la maison bleue de Thierry Gallier , Santillana.  

3º E.S.O. 

 

Como libros de lectura temos pensado ler e escoitar cada capítulo ou algún extracto de: 

• La petite Fadette de George Sand, adaptation.  

• Deux ans de vacances de JULES VERNE, adaptation. Ed. Vicens Vives. 
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• La lettre de Cordoue  de Thierry Gallier, Santillana. 

 

4º E.S.O. 

 

Como libros de lectura temos pensado ler e escoitar cada capítulo ou algún extracto de: 

• Le mystère de la chambre jaune de GASTON LEROUX. 

• La tulipe noire de ALEXANDRE DUMAS, adaptation. 

• La Valse des Tarots de R. BOUTÉGÈGE, S. LONGO. Ed. Vicens Vives. 

• Un parfum de printemps de  Thierry Gallier , Santillana.   

• Mystères dans le showbiz de R. BOUTÉGÈGE, S. LONGO. 

• La chèvre de M. Séguin et L’elixir du revérend Père Gaucher d’ALPHONSE DAUDET. 

• Michel et l’autre de R. BOUTÉGÈGE, S. LONGO. Ed. Vicens Vives. 

 

1º Bacharelato 

 

Como libros de lectura temos pensado ler e escoitar cada capítulo ou algún extracto de: 

• Le Grand Meaulnes de ALAIN FOURNIER, adaptation. 

• Vendredi ou la vie sauvage de MICHEL TOURNIER.  

• Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban de J. K. ROWLING. 

• Notre-Dame de Paris de VICTOR HUGO, adaptatión. 

• Le mouron rouge de la Baronne Orczy. 

• Les lettres persanes  de Montesquieu. 

 

 

4.7. DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA  
 

Tratando de fomentar a lectura e potenciar a competencia lectora, o departamento de Física e 

Química leva a cabo as seguintes actividades co alumnado: 

• Lectura de textos científicos recollidos en libros de texto ou en artigos de prensa. 

• Lectura de temas da materia no libro de que posteriormente irán acompañados da 

explicación do profesorado. 

• Lectura voluntaria de libros de divulgación científica como: Cien Preguntas Básicas de 

la Ciencia, Breve Historia da Química (Autor ASIMOV). Esas Funestas Fuerzas y esa Caótica 
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Química (Autor NICK ARNOLD). 

 

O departamento imparte Ciencias Naturais en 2 º de E.S.O. e neste nivel todas as semanas 

dedicamos media hora a ler distintos textos relacionados coa materia. 

 

 

4.8. DEPARTAMENTO DE INGLÉS  
 

A materia de lingua inglesa está directamente relacionada co fomento da lectura posto que, ao 

tratarse da aprendizaxe dunha lingua, a competencia lectora e o desenvolvemento de estratexias para 

acadala é un dos seus obxectivos básicos.  

 

A través do libro de texto, da internet, periódicos, revistas e outros recursos e soportes os 

alumnos entrarán en contacto con todo tipo de textos: cartas, mensaxes electrónicos, receitas de 

cociña, instrucións, tiras cómicas, novelas, folletos turísticos, anuncios, horarios, menús, extractos de 

obras literarias, artigos de periódicos, revistas e publicacións na rede, letras de cancións... 

 

As estratexias de comprensión lectora, que son comúns ao inglés, galego e castelán, serán 

traballadas nas actividades ordinarias da aula. Algunhas destas estratexias implicadas na competencia 

lectora son: 

 

• Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do texto). 

• Obter información específica (capacidade para extraer información do texto). 

• Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar inferencias a 

partires do lido). 

• Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do texto cos 

coñecementos previos). 

• Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do texto coa súa 

utilidade e función). 

•  

Animarase ao alumnado a facer unha primeira lectura rápida dos textos, sen preocuparse de 

entender todas e cada unha das palabras, senón intentando entender a idea principal. Tamén se lles 

animará a usar debuxos, fotografías ou calquera outra imaxe que acompañe o texto para predicir o seu 



Plan anual de lectura 2015-2016 23 

I.E.S. Lama das Quendas de Chantada (Lugo) 

contido. Procurarase que se afagan a deducir polo contexto o significado do vocabulario descoñecido, 

e a non buscar inmediatamente as palabras novas no dicionario, conseguindo así unha lectura máis 

fluída, rápida e agradable. 

 

Ademais, aparte da lectura de todo tipo de textos na aula, o departamento de inglés vai 

desenvolver outras actividades de fomento da lectura: 

 

Libros de lectura  (reader) 

 

O Profesor decidirá se os alumnos len obrigatoriamente (ou tamén pode propoñelo/s de xeito 

voluntario) un ou mais libros graduados en inglés en cada nivel. 

 

O obxectivo é que esta lectura sexa individual e autónoma e se realice fóra da aula, aínda que 

o profesor ou profesora proporcionará na clase toda a axuda que o alumnado individualmente ou a 

clase en xeral necesite para resolver as dificultades e cuestións puntuais con respecto á comprensión. 

Tamén animará ao alumno a que realice as actividades de comprensión da lectura que propón o 

propio libro, aínda que isto non será de carácter obrigatorio. 

 

Biblioteca de aula 

 

Na aula de idiomas, os alumnos e alumnas teñen á súa disposición libros de lectura en inglés 

apropiados para o seu nivel de competencia, que abarcan temas de moi variada índole (música, 

deportes, información sobre países de fala inglesa, adaptacións de obras literarias inglesas e 

americanas, etc.),. Estes libros, que están á disposición do alumnado mediante préstamo, xunto cos 

que existen na biblioteca do centro, proporcionaranlles a oportunidade de ler en inglés sobre aqueles 

temas que lle interesen persoalmente.  

 

O profesorado animará ao alumnado á lectura dun o varios destes libros ao longo do curso e 

avaliarana a través de tarefas orais ou escritas que se acorden con eles (resumos, exercicios de 

comprensión, valoración do libro, preguntas orais sobre o seu contido, etc), o cal será tido en conta 

positivamente para a súa avaliación global.  
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Textos en soporte dixital 

 

O profesorado vai proporcionar actividades e proxectos aos alumnos para que fagan uso de 

páxinas web en inglés. Esta páxinas son unha fonte moi importante de inglés “auténtico” (non 

simplificado para facilitar a aprendizaxe), e proporcionan temas de actualidade e próximos aos 

intereses das alumnas e alumnos e tarefas moi motivadoras para eles. 

 

 

4.9. DEPARTAMENTOS DE LATÍN E GREGO  

 

PENDENTE DE PRESENTAR 
 

4.10. DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ  
 

Desde o departamento de Lingua castelá e literatura e segundo sinala o proxecto lector do 

centro: 

 

1.- Asumimos o compromiso de potenciar a comprensión lectora como base de toda 

aprendizaxe, para mellorar a expresión oral e escrita e como principio para construír o espírito crítico 

necesario para o crecemento persoal do alumnado. 

2.- Deseñaremos e integraremos as actividades de comprensión lectora no contexto da clase e 

no traballo diario respondendo ás características e necesidades da materia. 

3.- Traballaremos a comprensión lectora conxuntamente coa escritura e a expresión oral. 

4.- Trataremos de implicar ás familias no obxectivo de elevar a competencia lectora dos seus 

fillos e fillas, informándolles do contido do noso proxecto lector e pedindo a súa colaboración. 

5.- Empregaremos todos os recursos dispoñibles para o desenvolvemento do proxecto lector 

asumindo que a Biblioteca escolar do centro debe ser o punto dinamizador deses recursos, que ten que 

pór a disposición de toda a comunidade educativa. 

 

É por isto que nos marcamos os seguintes obxectivos para conseguilos desde a nosa materia en 

particular: 
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a) Incrementar e estimular os hábitos de lectura dos alumnos e alumnas. 

b) Favorecer a comprensión lectora e a lectura fluída e expresiva. 

c) Contribuír a mellorar a súa competencia na expresión oral e escrita. 

d) Desenvolver as habilidades no proceso de procura de información tanto nos soportes 

tradicionais como nas novas tecnoloxías. 

e) Organizar tempos para a lectura no horario lectivo. 

f) Favorecer o coñecemento da lingua na súa función estética (xéneros e recursos literarios) 

para espertar o gusto pola literatura, necesario para unha formación humanística e para o 

desenvolvemento da competencia cultural. 

 

Lecturas 1º de ESO 

 

1ª EVALUACIÓN 

OBLIGATORIOS �MOURE,GONZALO: En un bosque de hoja caduca. Ed Anaya.  

OPTATIVOS 

� SORELA,P.: Los malos en matemáticas son invisibles.Ed Alfaguara 

� BALAGUER-CORTÉS,E.:La elegida de la Diosa. Ed Edebé. 

� RUESCAS,J. y MIRALLES,F. : Pulsaciones. Ed SM. 

�ALONSO,A. y PELEGRÍN,J. : El sueño de Berlín. Ed Anaya.  

2ª EVALUACIÓN 

OBLIGATORIO � SIERRA I FABRA: Al sur de ninguna parte. Ed. Edebé. 

OPTATIVOS 

� GISBERT, J.M. :El Talismán del Adriático. Ed Anaya. Colección Sopa 

de Libros 

� LALANA, F.: La maldición del bronce. Ed.Alfaguara. 

� BARCELÓ,E: Por ti daré mi vida. Ed Edebé. 

� GÓMEZ CERDÁ,A.: El rostro de la sombra. Ed SM. 

� MUÑOZ PUELLES,V.: 2083. Ed Edebé. 

3ª EVALUACIÓN 

OBLIGATORIO 
� JARDIEL  PONCELA,E. : Cuatro corazones con freno y marcha . Ed. 

Vicens Vives 

OPTATIVOS 

 

� ALCOLEA,A.:La sonrisa perdida de Paolo Malatesta.Ed 

Oxford.Colecc. El árbol de la lectura. 

� SIERRA I FABRA,J. : Donde esté mi corazón.Ed Edebé. 

� ORO,B.:Pomelo y Limón. Ed SM 
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� ÁLVAREZ, B.: Tres besos. Ed Edebé. 

 

 

Lecturas 2º de ESO 

 

1ª EVALUACIÓN 

OBLIGATORIO 
�MOURE,GONZALO: Yo que maté de melancolía al pirata Francis Drake. 

Biblioteca media.Alianza Editorial. 

 

 

OPTATIVOS 

� RUEDA,R.: El secreto del César. Ed Oxford. Colecc. El Árbol de la 

Lectura 

�GÓMEZ CERDÁ: Los fantasmas del paraíso. Ed SM 

� CARROLL,L: Alicia en el país de las maravillas.Ed Vicens Vives 

.�RUÍZ ZAFÓN, C.:El príncipe de la niebla. Ed Booket 

2ª EVALUACIÓN  

OBLIGATORIO �MALLORQUÍ,C.: Las lágrimas de Shiva. Ed Edebé. 

OPTATIVOS 

� SANTIAGO,R y GARCÍA CLAIRAC, SANTIAGO: Bajo el fuego de las 

balas pensaré en ti. Ed Edebé. 

� MARÍN,FRANCISCO M.: El enigma de la Dama Afgana. Ed Oxford. 

Colecc. El Árbol de la Lectura. 

� MARTÍN,A. y RIBERA,J.: Los gemelos congelados. Ed Anaya. 

3ª EVALUACIÓN  

OBLIGATORIO 
�JARDIEL PONCELA,E: Eloísa está debajo de un almendro. Ed. Vicens 

Vives 

OPTATIVOS 

 

� ALCOLEA, A.: Donde aprenden a volar las  gaviotas. Colec. Espacio 

Abierto. Ed Anaya 

� MALLORQUÍ, CÉSAR: El último trabajo del señor Luna.  Ed Edebé 

� SIERRA I FABRA,J.:T/.Error. Ed Oxford.Colec.El Árbol de la lectura 

� SIERRA I FABRA,J. : Llamando a las puertas del cielo.Ed Edebé. 

 

Nota: Los libros obligatorios deben ser de la editorial recomendada, sin embargo,los 

optativos pueden ser de cualquier editorial 
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Lecturas 3º de ESO 

 

1ª EVALUACIÓN 

OBLIGATORIO DICKENS, CHARLES, Canción de Navidad. Vicens Vives 

2ª EVALUACIÓN 

OBLIGATORIO London, Jack, La llamada de lo salvaje. Vicens Vives.  

3ª EVALUACIÓN  

OBLIGATORIO Boyne, John, El niño del pajama de rayas, Salamandra. 

 

 

Lecturas 3º de ESO PMAR 

 

1ª EVALUACIÓN 

OBLIGATORIO 
DICKENS, CHARLES, Canción de Navidad. Vicens Vives 

FERNÁNDEZ PAZ, AGUSTÍN, Cartas de invierno. Xerais. 

2ª EVALUACIÓN 

OBLIGATORIO 
London, Jack, La llamada de lo salvaje. Vicens Vives.  

DE SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE, O principiño. Galaxia. 

3ª EVALUACIÓN  

OBLIGATORIO 
Boyne, John, El niño del pajama de rayas, Salamandra. 

NEIRA VILAS, XOSÉ, Memorias dun neno labrego. Galaxia. 

 

 

Lecturas 4º de ESO  

 

1ª EVALUACIÓN 

OBLIGATORIO BÉCQUER, Leyendas. Ed.Cátedra. 

OPCIONAL ZORRILLA, JOSÉ: Don Juan Tenorio. Ed. Anaya. Clásicos a medida. 

2ª EVALUACIÓN 

OBLIGATORIO SÉNDER, RAMÓN J. Réquiem por un campesino español. Destino. 
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OPCIONAL VALLEJO, BUERO, Historia de una escalera. Austral 

3ª EVALUACIÓN  

OBLIGATORIO ARRABAL, FERNANDO, Pic-nic. Cátedra. 

OPCIONAL SEPÚLVEDA, LUIS: Un viejo que leía novelas de amor. Ed. Tusquets. 

 

 

 

 

 

 

Lecturas ESA  

 

Módulo I-II:  

A lingua das bolboretas, de Manuel Rivas. (Ed. Galaxia) 

Relato de un náufrago, de Gabriel G. Márquez. (Ed. Debolsillo) 

Memorias dun neno labrego, de Xosé Neira Vilas. (Ed. Galaxia) 

El camino, de Miguel Delibes. (Ed. Destino) 

 

Módulo III-IV:  

 

Dos arquivos do trasno ,de Rafael Dieste. (Ed. Galaxia) 

Relato de un náufrago, de Gabriel G. Márquez. (Ed. Debolsillo) 

Leyendas, de Gustavo A. Becquer. (Ed. Cátedra) 

Á lus do candil,de Ánxel Fole. (Ed. Galaxia) 

 

 

Lecturas 1º BACHILLERATO. LECTURAS OBLIGATORIAS 

 

1ª EVALUACIÓN 

ROJAS, FERNANDO: La Celestina. Vicens Vives. Clásicos adaptados. Adaptación de Eduardo 

Alonso. 
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2ª EVALUACIÓN 

ANÓNIMO, Lazarillo de Tormes. Edebé. Clásicos para estudiantes. 

3ª EVALUACIÓN  

CALDERÓN DE LA BARCA: La vida es sueño. Anaya. 

 

 

Lecturas 1º BACHILLERATO. LECTURAS OPTATIVAS 

 

1ª EVALUACIÓN 

 DON JUAN MANUEL: El conde Lucanor. Anaya. Clásicos a medida. 

2ª EVALUACIÓN 

CERVANTES, MIGUEL: Novelas ejemplares. Selección de tres novelas. 

3ª EVALUACIÓN 

DE VEGA, LOPE, EL caballero de Olmedo. Cátedra. 

 

 

Lecturas 1º BACHILLERATO. LITERATURA UNIVERSAL 

 

� Macbeth. William Shakespeare. Ed Cátedra. 

� Jane Eyre. Charlotte Brönte. Ed Espasa. 

� El extraño caso del Doctor Jeckyll y Mr. Hyde. R.L, Stevenson. Ed Punto de Lectura. 

� De ratones y hombres. John Steinbeck. Ed. Vicens Vives. 

 

 

Lecturas 2º BACHILLERATO. LECTURAS OBLIGATORIAS 

 

� MUÑOZ MOLINA , ANTONIO: Plenilunio. Ed. Alfaguara 

� GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL: Crónica de una muerte anunciada. Ed.Mondadori 

� MACHADO, ANTONIO: Campos de Castilla. Ed. Cátedra 

� BUERO VALLEJO: La Fundación: Ed Espasa-Calpe 
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4.11. DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA  
 

PENDENTE DE PRESENTAR 

4.12. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  
 

Desde esta materia, e tendo en conta o plan lector do centro, intentaranse levar a cabo 

algunhas das actividades seguintes: 

 

• Lectura de textos recollidos en libros, revistas ou prensa relacionados coas Matemáticas. 

• Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da materia. 

 

 

4.13. DEPARTAMENTO DE MÚSICA  
 

O departamento de música, tendo en conta o plan lector do centro, e para potenciar o fomento 

da lectura entre o seu alumnado, proporá as seguintes actividades nas súas clases: 

 

1. Lectura e explicación por parte do profesor daqueles aspectos teóricos de cada tema, ben 

sexan históricos, instrumentais…, coa posterior elaboración de resumos, esquemas… para unha 

mellor comprensión e facilitación da aprendizaxe significativa. 

2. Comentarios de audicións e/ou vídeos musicais, reflexionando sobre o visto e/ou 

escoitado, sobre a estrutura musical e estética, e interpretándoo de xeito oral ou escrito, para chegar a 

unha comprensión global. 

3. Lectura de textos recollidos en libros, revistas ou prensa relacionadas coa música. 

4. Realización de traballos de investigación sobre compositores e grupos musicais, así como 

bandas sonoras de cine e diferentes pezas, ben do patrimonio galego, coma do resto do mundo. 

5. Elaboración dun vocabulario específico de música. 

 

 

4.14. DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN  
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Desde o Departamento de Relixión Católica para potenciar o fomento da lectura e tendo en 

conta o plan lector do centro, intentarase levar a cabo algunhas das seguintes actividades: 

 

• Lectura de textos do caderno de actividades complementarias, de textos da Biblia , así 

como de noticias de prensa, revistas ou libros relacionados coa materia e  que sexan de interese.  

• Elaboración de resumes e esquemas para a facilitar a comprensión dos textos. 

• Posible elaboración dun vocabulario específico da materia. 

• Utilizar a biblioteca para fomentar a autonomía na busca de información en distintos 

soportes para realizar actividades e traballos. 

• En 1º e 2º de E.S.O. alternarase a lectura individual silenciosa coa lectura de textos 

escollidos en voz alta traballando despois a comprensión dos mesmos. 

• En 3º e 4º de E.S.O. darase preferencia á lectura libre individual e silenciosa dentro do 

horario asignado no Plan anual de lectura do centro. 

• Algunhas lecturas recomendadas son: 

-Rajal, Manuel: "San Froilán, el lobo y otras historias". Ed.Publicaciones Diócesis de Lugo. 

-La Biblia didáctica, Ed SM. 

-La Biblia Manga: del Génesis al Apocalipsis Ed. Panini. 

-La Biblia Manga: el Nuevo Testamento. Ed. Panini. 

-Dolf Verroen: "Qué blanca más bonita soy". Ed.Lóguez. 

-Lisa Tetzner: "Los hermanos negros". Ed.Lóguez. 

- Labbé, Brigitte y Puech, Michel: Coleción de " Piruletas de filosofía" Ed. SM. (La guerra y la 

paz, La vida y la muerte, El bien y el mal, La justicia y la injusticia, Aprovechar el tiempo, perder el 

tiempo, De verdad y de mentira, Los chicos y las chicas). 

 

 

4.15. DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA  
 

Desde esta materia, e tendo en conta o plan lector do centro, intentaranse levar a cabo 

propostas de traballo onde xurdan procesos implicados na competencia lectora como os seguintes: 

 

• Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do texto). 

• Obter información (capacidade para extraer información do texto). 
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• Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar inferencias a 

partires do lido). 

• Reflexionar sobre o contido dun texto (capacidade para relacionar o contido do texto cos 

coñecementos previos). 

• Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do texto coa súa 

utilidade e función). 

Para iso, algunhas das actividades propostas poden ser: 

 

• Dedicación á lectura naqueles temas teóricos da materia, de maneira que esa lectura vaia 

acompañada coa explicación correspondente do profesorado. Posteriormente, o alumnado podería 

elaborar esquemas que lle axudasen a estruturar os temas, servindo estes como ferramenta de 

aprendizaxe. 

• Lectura de textos recollidos en libros, revistas ou prensa relacionados coa Tecnoloxía. 

• Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da materia. 

• Elaboración dun vocabulario específico de Tecnoloxía. Nun caderno iranse anotando os 

diferentes termos específicos e novos que vaian xurdindo ao longo do curso escolar. 

 

 

4.16. DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA  
 

Dende as  materias de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, e tendo en conta o plan lector do 

centro, levarase a cabo a lectura diaria dun mínimo de 10 minutos de textos propios das materias e 

tamén relacionados coas mesmas.  

 

Deste xeito non só se fomenta a lectura senón que tamén se pretende introducir ao alumnado 

no coñecemento histórico, xeográfico e artístico, e acadar as competencias básicas a partir dunha 

lectura comprensiva. 

 

Perséguese que as actividades favorezan a lectura partindo de textos orixinais, onde o 

alumnado estea en contacto directa coas fontes, da lectura de libros e revistas temáticas, mais tamén 

de blogues e páxinas web especializadas, co que se reforzará o emprego das novas tecnoloxías. 
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Así, a lectura diaria dun mínimo de 10 minutos, acompañada da explicación correspondente 

do profesorado, favorecerá: 

 

• A comprensión, interpretación e reflexión do contido do texto para a obtención da 

información necesaria. 

• O emprego con propiedade da terminoloxía básica da Historia, Xeografía e Arte para a 

elaboración dun vocabulario específico de cada materia, na parte de atrás do caderno ou arquivador de 

folios, onde se irán anotando os diferentes termos específicos e novos que vaian xurdindo ao longo do 

curso escolar. 

• A elaboración e realización de  actividades de indagación-investigación e de síntese nas 

que se analicen, contrasten e integren informacións diversas, valorando o papel das fontes e o labor do 

historiador, xeógrafo e estudoso do Arte. 

 

Asemade, realizarase a lectura obrigatoria de obras seleccionadas nos seguintes cursos: 

 

3ºESO: 

 

� Lectura obrigatoria dun  libro de narrativa relacionado coa materia, que axudará ao 

alumnado a comprender mellor conceptos como globalización, multiculturalidade, ONG’s, etc, 

alternando Usha de MARÍA REIMÓNDEZ, Xerais, Vigo, 2006, con Lúa do Senegal de AGUSTÍN 

FERNÁNDEZ PAZ, da Editoiral Xerais, Vigo, 2009.  

 

4ºESO: 

 

� Lectura obrigatoria da novela gráfica, MAUS, relato dun supervivente de ART 

SPIEGELMAN, da Editorial  Inrevés Edicións. Un cómic que acadou o Premio Pulitzer no ano 1992 e 

que nos servirá ademais para reforzar a comprensión do holocausto nazi.  
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5. LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN DA BIBLIOTECA 
 

5.1. ORGANIZACIÓN E XESTIÓN  
 

A biblioteca contará coa figura do profesor responsable da biblioteca que ten un labor non só 

técnico senón tamén pedagóxico, ofrecendo ao alumnado todas as oportunidades para o uso axeitado 

das fontes de información e o acceso á lectura como forma de lecer e medio de enriquecemento 

persoal.  

 

Tamén existirá un equipo de apoio da biblioteca formado por profesorado de diferentes 

departamentos que traballará en coordinación co responsable da biblioteca para conseguir os 

obxectivos fixados. Tanto o responsable como o equipo deben ter unha dedicación horaria suficiente 

para desempeñar o seu labor e permitir que a biblioteca estea aberta o máximo de períodos lectivos 

posible. Os membros deste equipo terán unha hora de reunión semanal para coordinar os traballos e a 

organización da biblioteca escolar. 

 

Intentaremos continuar coa figura do Alumno/a colaborador da biblioteca coa finalidade de 

implicar ao alumnado na organización e xestión da biblioteca. 

 

Continuarase co rexistro dos fondos en soporte informático empregando o “Proxecto Meiga”. 

Periodicamente unha copia do catálogo da base datos será enviada ao servidor central da rede de 

Bibliotecas de Galicia co fin de poder ser publicada en internet. Os préstamos e devolucións de 

fondos serán xestionados tamén mediante o anterior programa. O fondo bibliográfico da biblioteca do 

centro poderá ser consultado a través da páxina web www.opacmeiga.rbgalicia.org. Na páxina web 

do centro (http://centros.edu.xunta.es/ieslamaquendas) haberá unha sección dedicada á biblioteca. 

 

Tamén se tentará rematar coa tarefa,  iniciada xa hai catro cursos, de etiquetar de novo os 

libros existentes usando o programa Meiga dado que as etiquetas antigas realizábanse manualmente e 

algunhas delas resultan ilexibles polo seu uso, neste curso contamos rematar con esta tarefa. 

 

Continuaremos co club de lectura que empezou o seu funcionamento hai catro anos, así como, 

a sección de adultos que empezou hai tres anos e que tivo un gran éxito. 
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Remataremos coa ordenación e recatalogación das seccións que están completamente 

desorganizadas. 

 

Como a biblioteca debe seguir ampliando e actualizando os seus materiais, continuará o 

expurgo dos fondos documentais que leven tempo sen empregarse, incorporándoos ao arquivo 

histórico anexo, habilitado para tal fin. 

 

5.2. DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS DA  
BIBLIOTECA, Á SÚA INTEGRACIÓN NO TRATAMENTO DO 
CURRÍCULO E Á SÚA CONTRIBUCIÓN AO 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS DO 
ALUMNADO  

 

A biblioteca escolar pretende ser a principal fonte de recursos do centro e polo tanto é 

imprescindible a actualización e provisión do material necesario para poñer en marcha o Proxecto 

Lector e para dotar aos distintos departamentos dos fondos documentais que lles faciliten o seu labor 

docente. É un compromiso da nosa biblioteca escolar dispoñer dun mínimo de exemplares das 

lecturas que aparecen nas programacións didácticas do profesorado ata onde nos sexa posible. 

 

Continuaremos coa Hora de ler dedicando vinte minutos diarios á lectura, para o que 

contamos coa colaboración de todos os departamentos didácticos do centro. 

 

Atendendo aos obxectivos do Proxecto Lector, estes deben servir para o desenvolvemento da 

competencia lingüística, para incrementar o gusto pola literatura (competencia cultural e artística), 

para dotarlles de recursos para acceder á información (tratamento da información e competencia 

dixital) e para facilitar a autoaprendizaxe (competencia para aprender a aprender). 

 

Estes recursos difundiranse a través de actividades específicas como centros de interese, 

elaboración de guías de novidades,exposicións, e outras actividades que co gallo das distintas 

conmemoracións se programen na biblioteca. Ademais, pedirase aos distintos departamentos a 

colaboración para que a adquisición destes fondos sexa axeitada para a súa práctica docente. 

 

Procuraremos seguir cos encontros con autores, que nos axudarán cos seus comentarios a 

comprender mellor os seus libros. 
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5.3. FORMACIÓN DE USUARIOS E EDUCACIÓN PARA O ACCESO 
Á INFORMACIÓN  

 

Dentro das actividades que recolle o proxecto lector do centro está a formación de usuarios da 

biblioteca. Tal e como se fixo en cursos anteriores programaranse actividades para coñecer o espazo 

físico da biblioteca e os fondos da mesma, para facilitar o acceso á información, e a consulta do 

catálogo e elaboraranse guías de formación, presentacións dixitais e actividades para traballar co 

alumnado, sempre coa colaboración necesaria do profesorado e preferentemente a través do plan de 

acción titorial.  

 

Neste apartado terá unha especial atención a formación do alumnado colaborador da 

biblioteca, xa que entre as súas funcións está a de axudar aos compañeiros na busca dos materiais da 

biblioteca. 

 

5.4. FOMENTO DA LECTURA E DESENVOLVEMENTO DO 
PROXECTO LECTOR DE CENTRO  

 

Intentarase realizar as seguintes actividades que forman parte tamén do proxecto lector do 

centro: 

 

a) Plan de lecturas curriculares: Dotación das obras e textos que complementan o currículo. 

b) Club de lectura: Tentaremos seguir coas distintas seccións do club de lectura prestando 

especial atención á de pais/nais, por considerar que é dende as propias casas onde se pode facer máis 

polo fomento da lectura. Faranse reunións periódicas para debater sobre unha obra literaria. 

c) Hora de ler: Continuarase cun tempo diario de lectura para todo o alumnado de E.S.O. 

mediante un calendario trimestral. 

d) Paneis conmemorativos: Atendendo as distintas actividades que se realicen no centro.  

e) Centros de interese: Exposición de material dispoñible no centro relacionado coas 

actividades académicas. 

f) Titorías pola lectura: Coordinación coas titorías para facilitar materiais coa finalidade de 

desenvolver a competencia lectora.  

g) Continuarase cos préstamos de libros durante os períodos de vacacións, iniciativa que se 

comezou hai dous anos. 

h) Seguiremos co préstamo de e-books e tentaremos incorporar os fondos que temos ao blog 
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para dar visibilidade ao mesmo. 

5.5. OUTRAS ACTUACIÓNS 
 

a) Traballos de investigación: Dotación e información sobre material e técnicas para a 

realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos das materias ou áreas do 

currículo. 

b) Fomentarase o uso da biblioteca como aula de traballo e como centro de recursos tanto 

para o profesorado como para o alumnado. 

c) Glosarios de termos específicos: Colaborarase na elaboración de vocabularios específicos 

para a aula, en cada materia. 

d) Conmemoracións e efemérides: Programaranse actividades co gallo das distintas 

celebracións dentro do calendario escolar: exposicións, concursos, talleres, etc... 

e) Encontros con persoeiros (escritores, matemáticos, científicos, contacontos, etc...). 

f) Semanas didácticas: Semana da árbore, da poesía , do libro ... 

g) Sesións de animación lectora: No que acudirán persoas expertas para traballar co 

alumnado. 

h) Os nosos creadores: Manter o buzón no que se recollen as creacións ou traballos do noso 

alumnado. 

i) Revista escolar: Colaboracións coa revista escolar realizada polo Equipo de Dinamización 

Lingüística. 

 

5.6. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN.  
INDICADORES E PROCEDEMENTOS QUE SE VAN UTILIZAR.  

 

En canto aos criterios, terase en conta a dispoñibilidade do profesorado para a biblioteca, as 

modificacións e melloras do espazo físico e do catálogo, o funcionamento e utilidade do programa 

MEIGA para a catalogación, a organización e dispoñibilidade dos documentos tanto para o alumnado 

como para o profesorado, o nivel de formación dos usuarios, o grao de uso da biblioteca como centro 

de recurso do centro, o desenvolvemento do programa das actividades de animación á lectura e o 

nivel global de funcionamento do proxecto de biblioteca. 
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Para a avaliación os instrumentos serán a observación e rexistro dos procesos e dos resultados 

obtidos e a realización de enquisas. A finais de curso o equipo da biblioteca elaborará unha memoria 

na que se recollerán as conclusións. 

 

Para a avaliación do Proxecto lector e da Hora de ler pasaranse diferentes enquisas tanto aos 

departamentos como ao profesorado e ao alumnado. 

 

5.7. PERSOA DESIGNADA COMO RESPONSABLE/DINAMIZADOR 
DA BIBLIOTECA ESCOLAR. EQUIPO DE APOIO. HORARIO 
PREVISTO. 

 

A persoa dinamizadora da biblioteca escolar continuará sendo Alfonso Fernández Rodríguez 
(alfonsofernandez@edu.xunta.es), que disporá no seu horario de polo menos 3 períodos lectivos para 
desempeñar as súas funcións. 

 
O equipo de apoio da biblioteca estará formado por profesorado que teña horas libres no seu 

horario semanal, intentando manter aquel que leva realizando esta función nos últimos anos. 
 

En canto ao horario da biblioteca, permanecerá aberta os máximos períodos lectivos posibles, 

ademais de todos os recreos. Nos recreos facilitaranse os préstamos de libros e consultas. O equipo da 

biblioteca terá un período semanal dedicado a unha reunión para a coordinación do funcionamento da 

biblioteca. 

 

Durante o curso 2015-2016 o horario previsto será o seguinte: 

 

Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres 

8:45 h-9:35 h 
Rosa Doval 
Fernández 

    

9:35 h-10:25 h 
Teresa Vázquez 

Vázquez 
Carmen Pérez 

Hernández 
  

José Antonio 
Vázquez Iglesias 

10:25 h-11:15 h 
Reunión 

Biblioteca 
Rosa Doval 
Fernández 

Rosa Doval 
Fernández 

Alfonso Fernández 
Rodríguez 

Teresa Vázquez 
Vázquez 

Recreo 
Alfonso Fernández 

Rodríguez 
Rosa Doval 
Fernández 

Alfonso Fernández 
Rodríguez 

Alfonso Fernández 
Rodríguez 

Alfonso Fernández 
Rodríguez 

11:45 h-12:35 h 
Alfonso Fernández 

Rodríguez 
Alfonso Fernández 

Rodríguez 
Alfonso Fernández 

Rodríguez 
Teresa Vázquez 

Vázquez 
 

12:35 h-13:25 h 
José Antonio 

Vázquez Iglesias 
 

Rosa Doval 
Fernández 

Carmen Pérez 
Hernández 

 

13:25 h-14:15 h      

16:15 h-17:05 h      

17:05 h-17:55 h      
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6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

Para a avaliación deste plan terase en conta o grao de cumprimento dos seguintes aspectos: 

 

• Cumprimento dos obxectivos. 

• Organización de espazos e tempos 

• Uso e organización da biblioteca. 

• Estratexias de comprensión lectora. 

• Fomento da lectura. 

• Integración das TIC. no plan. 

• Implicación das familias e do entorno. 
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7. AVALIACIÓN DO PLAN 
 

Para a avaliación do plan aplicaranse os mesmos métodos que se reflicten no proxecto lector de 

centro e tamén a información procedente de: 

 

• Rexistro de datos realizado polo profesorado. 

• Enquisas ao profesorado para avaliar o plan. 

• Enquisas ao alumnado para recadar información sobre a súa participación, opinións, 

suxestións… 

• Valoracións obtidas das sesións de avaliación. 

• A CCP elaborará anualmente un informe global a partir dos datos obtidos ao longo do curso 

co fin de extraer conclusións e facer previsións de cara ao curso seguinte. 

 

A continuación móstrase algún dos documentos que se utilizarán para a recollida destes datos. 
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Documento para os departamentos didácticos 

 

I.- COMEZO DO CURSO 

Nas programacións incluirase un apartado dedicado á competencia lectora sinalando as 

actividades (temporalizadas) para fomentar dita competencia, o tempo dedicado á lectura diaria, as 

prácticas de comprensión e de fomento da lectura e da escritura e os obxectivos que se pretenden neste 

campo. 

 

II.- REMATE DO CURSO  

 

Valoración 
MA = Moi Alta 
(máis do 80%) 

A= Alta 
(60%-80%) 

M= Media 
(40%-60 %) 

B=Baixa 
(menos do 40%) 

 

2.- Avaliación da competencia lectora. Número de alumnos/as 
1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 

A B C D A B C D A B C D A B C D 
Número total de alumnado en cada grupo                 
Indicar o número nos que é satisfactoria: 
1.- Lectura expresiva                 
2.- Comprensión lectora                 
3.- Expresión oral                 
4.- Expresión escrita                 
5.- Autonomía na busca de información                 
6.- Actitude do alumnado ante a lectura                 
7.- Progresión nas competencias básicas 

no ámbito lector 
                

 
3. Observacións (avances ou dificultades):  

 

 

4.- Suxestións:  

1.- Avaliación do proxecto lector 
 

Valoración 
E.S.O. 

1º 2º 3º 4º 
1. Grao de consecución dos obxectivos iniciais     
2. Adecuación das actividades aos obxectivos propostos     
3. Grao de cumprimento do fomento da lectura     
4. Grao de satisfacción na realización ou participación en actividades 

propostas no plan lector 
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Documento para o responsable da biblioteca 

 
 

I.- COMEZO DO CURSO 

Programación dos obxectivos, actividades (temporalizadas) e actuacións previstas para 

adquisicións de fondos e organización de espazos físicos. 

 

II.- REMATE DO CURSO  

1.- Estatísticas de préstamos de libros. 

2.- Grao de cumprimento das actividades programadas e nivel de participación nelas. 

3.- Melloras na adquisición e organización de espazos físicos e fondos documentais. 

4.- Dispoñibilidade de profesorado con dedicación dun horario suficiente. 

5.- Avance na utilización das novas tecnoloxías. 

6.- Mellora da capacidade dos usuarios para a localización e uso dos recursos. 

7.- Valoración do uso biblioteca. 


