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CLUB DE LECTURA  “LIÑAS DE FUGA” 

 
POR QUE “ LIÑAS DE FUGA”  
Porque despois de varias propostas decidimos que no noso club apostábamos pola evasión, 
polo deixarse ir, por entrar neses mundos que só a lectura nos pode ofrecer a través da palabra. 
Lémbranos á liña de sombra de Joseph Conrad, libro no que a navegación é o tema central, e 
navegar é o que desexamos a través de liñas escritas para nós.  
 
BREVE HISTORIA 
 
Comezamos a nosa andaina como club no mes de marzo do curso anterior, despois de 
comprobar que había unha serie de rapaces que non faltaban á cita do recreo, que aconsellaban 
nas lecturas a outros compañeiros e que ademais facían peticións á encargada da biblioteca 
para que se mercasen determinados libros que a eles lles gustaran ou dos que oíran falar . 
Estes alumnos eran de 1 º e de 2º da ESO, e este ano continuamos cos mesmos aos que se 
engadiron outros novos. 
 Como toda historia que comeza, esta fixoo con tropezos organizativos que se foron 
mellorando a medida que avanzaba o curso.Destes erros tiramos aprendizaxes que nos sitúan 
hoxe nunha maior confianza e nos dan pé para proxectarnos ao futuro cun programa máis 
ambicioso. Decidimos que para o seguinte curso levaríamos a cabo unha especie de protocolo 
de actuación entre o que destacamos o seguinte: 
Se nos vemos agobiados porque a lectura seleccionada meses anteriores non somos capaces de 
rematala por coincidir en época de exames,  ou ben se propón na reunión semanal un cambio 
por outra que estimule o debate, como pode ser un artigo ou noticia de prensa, ou damos un 
maior prazo á lectura da novela alterando o calendario, porque  non podemos caer no 
desánimo e no abandono dos soci@s . 
Elaboramos un código de conduta que ha de ser asinado polos membros do club, 
indispensábel para pertencer ao mesmo. 
 
FINALIDADES 
 
Unha das finalidades  que procuramos xa vai en certa medida explicada coa xustificación do 
nome do club. Por unha banda desexamos manter vivo o hábito lector nun sector do alumnado 
motivado e pola outra dar entrada a outros alumn@s que  precisan quen os empurre para caer 
nas redes do vicio lector. Queremos pasar un bo rato, aprender, escoitar , ser escoitados e 
gozar da viaxe que emprendemos xunt@s. 
Unha das principais virtudes dos clubs de lectura é que abren o mundo da cultura ás persoas 
que nun principio se achegan a eles só para ler máis. Quixéramos formar desde a biblioteca 
escolar un grupo de persoas a partir desta experiencia, acudan a presentacións de libros ou 
conferencias de autores, que acudan ao cine ou aluguen un vídeo dunha novela que leron,  que 
vaian ao teatro etc.. Fóra do mundo do libro están as excursións a cidades próximas (Santiago, 
Pontevedra..), a visita aos seus museos, a exposicións,etc..En definitiva, ampliar o horizonte 
cultural do alumnado de maneira que eles poidan no futuro manter a curiosidade polo mundo 
que os rodea e ser parte activa e crítica do mesmo. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS 
Posta en común das seguintes lecturas: 
28 novembro 2007               El asesinato de la profesora de lengua. Sierra i Fabra  
 
19 decembro 2007               Non te laves as mans, Flanagan . Andreu Martín e J. Rivera  
 
30 xaneiro  2008                  La historia interminable. Michael Ende 
 
21 febreiro  2008                 Seda   Alessandro   Baricco 
 
13 marzo 2008                     En busca de las voces perdidas. Sierra i Fabra 
 
30 abril   2008                      Un ollo de vidro. Castelao 
 
21 maio   2008                     O principiño Saint- Exupery 
 
18 xuño 2008                       Otra vuelta de tuerca. Henry James 
 
1 outubro 2008                     El junco celeste. Roger Leloup (Banda deseñada) 
 
5 novembro 2008                  Narracións extraordinarias  E. A. Poe 
 
17 decembro 2008                Conto de Nadal  Charles Dickens 
 
De ser posible a solución ao problema do transporte escolar, gustaríamos que os pais e nais 
tamén se apuntasen ao club e así ampliar o círculo de lectores. Neste sentido xa se mandou 
unha circular desde a biblioteca convidando ás familias a  facerse socias ao comezo de curso. 
 
COMPOSICIÓN E NÚMERO DE PARTICIPANTES 
Coordinadora: Maruxa Guitián Montero (Profesora de galego e coordinadora do equipo da 
biblioteca) 
Axudantes coordinadora: Rosa Enríquez (Profesora de francés) Ana Oreiro, (profesora de 
lingua castelá) 
Alumn@s: Isabel Gómez Basadre, 2º A; Alberte Villamarín Rodríguez, 3ºA;NereaCarrera 
Diz, 2º A ; Antía Gómez Fernández, 2º A ; Celina  Laurijssen Busto- 3º A; Borja González 
García 2º A; Aritz Lens Arca,2º B; Pablo Riveiro Pose,2ºB; Fco. Sánchez González 2º B; 
Ariadna Hernáiz Sánchez, 3º B; Olivia Figueira Núñez,3º B; Nerea Asorey Diz , 3ºB; Lorena 
Vilariño Montes, 3ºB; Noemí Aboy Oubel, 3ºB; Laura Rial Rodríguez, 3ºB. 
 
FORMA DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAMENTO 
O noso club reúnese durante os segundos recreos dos mércores de maneira informal, e un 
mércores ao mes dun xeito máis formal para comentar o libro ou os aspectos do libro que nos 
pareceron máis interesantes. Colocámonos en círculo para vérmonos ben as caras e 
coñecérmonos todos ben, xa que algúns dos rapaces ao pertenceren a distintas aulas só se 
coñecen de vista. É fundamental para nós crear un ambiente de confianza e afecto que nos 
libere das tensións iniciais xeradas pola timidez e  inseguridade normais ao acceder a un  
grupo onde non todos se coñecen. 
Antes da reunión mensual, a coordinadora do club,que ao mesmo tempo é a responsable do 
equipo da biblioteca, prepara a lectura dunha maneira minuciosa tomando notas dos aspectos 
máis destacábeis ou ben preparando preguntas para lanzalas durante a sesión, por exemplo: 
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Que che pareceu tal personaxe? 
Son lóxicas as súas reaccións? 
É críbel o que conta o autor ou autora? 
Enténdese ben a obra ou resulta complicada? 
Alguén pode completar algún aspecto da historia contada? 
 
As reunións semanais , que ao final pode ser máis de unha debido a que a coordenadora está 
practicamente todos os recreos na biblioteca, teñen como finalidade manter a atención sobre a 
lectura. Anímase aos lectores a que busquen datos sobre a época na que se desenvolve a 
acción, acláraselles algunha dificultade ou tropezo que puidesen ter atopado algún membro do 
club, lembra a data da xuntanza, etc… 
  
O clima de confianza ha de ser total, de maneira que os socios e socias do club teñen que 
asinar por escrito un compromiso no que a tolerancia, a liberdade de expresión e o respecto ás 
ideas expostas serán os alicerces nos que se substenten as sesións. 
Suponse que todos os membros acoden coa lectura realizada, pero se isto non é así non 
importa, pois escoitar aos compañeros falar do libro é o mellor incentivo para que continúe a 
lectura. 
 
Para as sesións do noso club, a coordinadora comeza  pedindo a un socio a lectura de  algun 
parágrafo ou fragmento que lle gustase ou ben lendo e escollendo ela mesma ese anaco. Deste 
xeito rompemos o xeo e aprendemos a gozar esteticamente da lectura en voz alta. 
 
Ao rematar a sesión pedimos que se manifesten por escrito as conclusións, favorecendo así 
non só a destreza escrita, senón tamén estimulando a expresión daquelas persoas que por 
calquera motivo non se manifestasen oralmente. 
 
Gardamos copia dos pareceres, das opinións, anacos de lectura que máis nos gustaron, 
conclusións, etc.. no cartafol “LIÑAS DE FUGA”. Formamos así un pequeno álbum que ten a 
súa ubicación nun estante visíbel da biblioteca. 
 
HORARIO E CALENDARIO PREVISTO PARA AS REUNIÓNS DE CARÁCTER 
PRESENCIAL 
Como dixemos anteriormente, reunímonos de maneira formal os mércores  sinalados no 
calendario oficial (ver actividades), no segundo recreo. Estamos contemplando a posibilidade 
de reunirnos fóra de horario escolar, eses mércores á tarde. O problema é o transporte escolar, 
pero estamos intentando solucionar este impedimento. 
 
MEDIOS PREVISTOS PARA A SÚA DIFUSIÓN ENTRE A COMUNIDADE ESCOLAR 
Os medios de difusión dos que disporemos serán:  
“O libro do mes” No cortizo da biblioteca e en distintos puntos do centro,publicitamos o 
libro. Tamén o facemos na páxina web do instituto en un futuro no blog da biblioteca escolar, 
que pronto comezará a andar xa que o equipo da biblioteca está nun grupo de traballo 
formándose para levalo a cabo. 
 


