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Proxecto Club de lectores NA Estrada-525, curso 2019–2020

0. Nome do club de lectura

O nome NA Estrada-525 responde a un xogo co nome da vila na que está situado o centro e o significado da
palabra, que invita a un percorrido. O número é a identificación dunha vía da rede nacional que pasa polo
concello. É pois o traxecto que faremos xuntos no que iremos medrando a través e con os libros.

1. Breve historia

O club de lectura NA Estrada-525 é unha actividade de fomento da lectura plenamente consolidada no noso
centro: comezou no curso 2007–2008, e durante oito anos consecutivos funcionou baixo a mesma
coordinación. No curso 2014–2015 non se puido convocar porque as dúas profesoras que exercían de
coordinadoras tiñan unha situación laboral complexa: cun horario lectivo moi cargado (20 e 19 horas de clase),
grupos cunha ratio moi elevada e diversidade de niveis. No curso 2016-2017 retomamos as actividades do club
polas numerosas peticións dos rapaces que xa formaran parte del noutras convocatorias. No curso 2017-2018
o club veuse incrementado coa sección de pequenos, xa que unha das profesoras incorporadas ao centro,
Norma Pillado, tiña experiencia en traballar cos alumnos de 1º ciclo e decidiu coordinalo. Dende ese momento
o club distribúese en dous grupos: o de pequenos (corredoiras: alumnos de 1º ciclo) e o de maiores
(autoestradas, de 15 a 99 anos). Dende hai tres cursos foise incrementando o número de profesores que
participan nel como membros ou coordinadores.

2. Finalidades do club de lectura.

Estes son os obxectivos e finalidades establecidos e que rexirán as nosas actuacións:
● Desenvolver a tolerancia cara a opinións diferentes da propia, respectando as intervencións dos nosos
interlocutores, valorando as opinións e as aportacións culturais e persoais dos outros membros do club.
Comparar diferentes visións sobre un mesmo tema, mesmo encontradas.
● Espertar a curiosidade e o interese por ampliar os seus coñecementos previos á lectura: coñecer outras
culturas, en principio afastadas da propia; observar un mesmo feito, período histórico ou tema dende
diferentes propostas lectoras, e analizar as similitudes e diferencias. Valorar a intertextualidade nas obras,
froito dun acervo cultural común
● Inclusividade: Coñecer e comprender as opinión de persoas con discapacidades coas que compartiremos
algunha sesión de posta en común sobre as lecturas.
● Crear vínculos afectivos entre os participantes. Desfrutar (e aprender) de charlas informais sobre textos
literarios e das relacións con outros lectores. Coñecer membros doutros clubs de lectura fomentando as
relacións interpersoais baseadas en compartir lecturas ou actividades ao redor da lectura.
● Afondar en novas lecturas compartindo opinións, e desenvolver a capacidade crítica dos participantes.
● Compartir, na medida do posible, a charla cos autores das obras lidas, coñecendo de primeira man cales
foron as motivacións da escrita, as súas apreciacións sobre o texto…
● Elaborar recensións sobre as obras con opinións argumentadas, e que sexan correctas na súa expresión.
Utilizar diferentes medios (escritos, informáticos, audiovisuais…) para transmitir e recabar información e
opinións, e establecer relacións entre lectores. Uso de blogues, gravación de catalibros...
● Promover actividades lúdicas de expresión escrita sobre os textos analizados.
O club de lectura forma parte das actividades da biblioteca escolar, polo que figura no PXA do instituto. Nos
documentos referidos á lectura no centro recóllese sempre o club de lectura coma unha das actividades máis
exitosas na mantenza do hábito lector. Pretende fornecer aos integrantes dunha experiencia lectora máis
profunda e pracenteira ao intercambiar comentarios e sensación sobre as obras lidas. Crea ademais uns sólidos
lazos de relación entre os participantes e activa unha relación de pertenza a un grupo nunha actividade, a
lectura, que tende a ser solitaria.

3. Actividades programadas.

Os participantes reuniranse mensualmente para comentar as súas lecturas e afondar nas temáticas suxeridas.
Este será o punto máis importante do noso traballo: falar tranquilamente sobre a experiencia lectora dunha
obra determinada. Para que o resto da comunidade escolar participe do traballo (opinións, suxestións,
comentarios,
descubertas…)
do
grupo,
nos
blogues
http://naestrada525.blogspot.com
e
http://letrasfrescas.blogspot.com comentaranse as lecturas. O primeiro serve para informar de actividades e
reunións; no segundo os lectores comentan a obra lida. Teñen servido ademais para que participen membros e
ex membros que non poden acudir: porque estudan ou traballan fóra da vila.
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Este curso continuará no instituto un PFC sobre a convivencia (a mediación entre iguais) na que participamos
todos os profesores que colaboramos co club. Pretendemos facer algunha lectura que sirva para destacar as
peculiaridades de cada un dos lectores e ampliar os nosos coñecementos sobre a vivencia da discapacidade.
O curso pasado deseñamos unha saída a Santiago de Compostela para visitar a Biblioteca Ánxel Casal, a
Biblioteca América, participar nun Obradoiro de encuadernación e escoller algúns títulos para seren mercados.
Ao final non se puido facer, polo que tentaremos realizala no segundo trimestre.
Coordinarémonos cos clubs de lectura dos centros veciños (IES nº 1 e IES Antón Losada) para escoller as
lecturas; ademais, tentaremos desenvolver algunha actividade conxunta con outros clubs, como a realizada hai
anos co IES Aquas Celenis, CPI de Cuntis e CPI de Portas.
Procuraremos que nos visite algún autor; no curso pasado a visita foi de Marisol Ortiz de Zárate, hai anos
fixérono Miguel Vázquez Freire, Suso de Toro, Anxos Sumai; e resultaron experiencias inesquecibles para os
participantes. Barallamos, entre outros, os nomes de Santiago Lopo, Francisco Pérez Lorenzo, Manuel Núñez
Singala, Manuel Portas, Pedro Feijoo pero dependerá das obras escollidas e da dispoñibilidade dos autores.
Os membros do club aínda lembran a participación nas X Xornadas de clubs de lectura organizada pola
Asesoría de BE celebrada en Santiago de Compostela e na que escoitaron escritores, xornalistas, booktubers,
músicos, participaron nunha mesa redonda e, sobre todo, coñeceron lectores coma eles.
Non haberá actividades específicas para impulsar a lectura en galego, xa que tentaremos que como mínimo as
lecturas alternen a lingua. Os nosos rapaces son maioritariamente castelán falantes e máis aínda castelán
lectores, polo que tentaremos incidir para que as escollas de títulos sexan, como mínimo, nun 50% en galego.

4. Composición e número de participantes aproximado. Número de grupos de lectura.

Dende o curso 2017-2018, o club presenta dous grupos: corredoiras (para alumnos de 1º ciclo) e autoestradas
(para alumnos a partir de 15 anos).
O grupo dos pequenos estará coordinado por María Luisa Baamonde, coa colaboración de Norma Pillado. O
grupo dos maiores estará coordinado por Mayte Leis coa axuda de María Mansilla. O profesor José Luis Capón
decidirá se continúa no grupo dos pequenos ou se incorpora ao dos maiores. As profesoras Sonia Iglesias e
María Vilasó, recén incorporadas, aínda non determinaron o nivel co que colaborarán. Estamos moi contentos
pola implicación do profesorado, tanto nos profesores incorporados coma por aqueles que decidiron pór en
valor a pertenza ao club dos alumnos e premialos con puntos extras na súa materia.
No Anexo I figura a relación de participantes no club, 7 profesores, 12 alumnos de 1º Ciclo e 17 alumnos de 2º
ciclo e Bacharelato. Nos últimos cursos antes de rematar o mes, incorporábanse novos membros que aínda
non se fixeron coñecedores da proposta ou estaban aínda desubicados polo centro. Ao noso instituto
incorpóranse alumnos para comezar 1º de ESO pero tamén en 1º de Bacharelato, todos estes rapaces
descoñecen nun primeiro momento a oferta de actividades e, con frecuencia, intégranse máis tarde.
Non faremos ningunha actividade especial para incorporar a rapaces no club de lectura, porque no grupo
de pequenos está un pouco desfasado 2 varóns de 12 participantes, pero no grupo dos maiores son 10 de 18.

5. Forma de organización e funcionamento

No mes de setembro e primeiros de outubro fixemos tres reunións nos recreos para organizar a campaña de
captación de novos membros, explicar as normas de funcionamento, anotar os datos dos novos participantes,
repartir e recoller as autorizacións cumprimentadas polos pais. O martes 1 de outubro xantamos xuntos e
entregamos os exemplares da primeira proposta : Palabras de Caramelo (de Gonzalo Moure), para os
pequenos e Polaroid (de Suso de Toro) para os maiores. Gran parte dos exemplares distribuídos proceden das
bibliotecas escolares dos IES da vila. Aínda non entregamos os carnés do club nin puidemos renegociar con
todas as librarías da vila un desconto para os rapaces que compoñen este club.
Comentámos cos rapaces o estudio sobre os clubs de lectura da Asesoría de Bibliotecas Escolares.
Preguntámoslles polas súas preferencias lectoras e descubrimos que, un ano máis, a ciencia ficción é un dos
seus xéneros favoritos, xunto coa novela negra e de misterio e, sorprendentemente Julio Verne é o autor
favorito para algún. Estamos a comprobar a dispoñibilidade de exemplares en Libros a Eito para seleccionar as
próximas lecturas e repartir os exemplares correspondentes.
O grupo dos maiores está formado en gran medida por alumnos de 2º de Bacharelato, polo que teremos que
buscar títulos que non requiran moito tempo de lectura. Estes alumnos teñen un esixente programa de
lecturas nas materias troncais. Pensamos que as novelas A Estrada de Cormac McCarthy, Del color de la leche
de Nell Leyshon poden ser algunhas das propostas.
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Para os pequenos, a profesora responsable está revisando os títulos de Corredora, O señor Ibrahim e as flores
do Corán, O Principiño, Basilius Hofman...
As reunións presenciais servirán para compartir esas lecturas, intercambiar interpretacións, suxestións
producidas pola lectura, informarnos sobre diferentes aspectos das obras (modalización narrativa,
temporalización, espacialización…), relacionalas con outras, sinalar similitudes e diferencias no tratamento dos
temas, investigar sobre aspectos determinados (feitos históricos, referencias xeográficas, intertextualidade,
tópicos…) Falaremos das aportacións ao blog: a súa repercusión, os comentarios recibidos, a súa lexibilidade e
a oportunidade das críticas, a capacidade de espertar interese pola obra… As coordinadoras incidirán en
aspectos de literatura comparada (incluíndo o cine, a música e outras artes), na expresión de vivencias
relacionadas coas lecturas, na creatividade inspirada por elas, na capacidade de síntese na transmisión oral e
escrita, na crítica, etc.
Consideramos que a función principal do club de lectura é proporcionar aos rapaces uns espazos e tempos
amables (sen presións de cualificación, de xuízo, de présas…) que lles permitan verse como lectores, é dicir,
como copartícipes dun grupo no que outros comparten as mesmas afeccións.
Manteremos varias pseudo-normas organizativas que foron moi útiles en anos anteriores:
— Os participantes leremos unha mesma obra que comentaremos na reunión mensual. Esta lectura poderá
acompañarse da biografía do escritor, a xénese da obra, as versións cinematográficas, as versións en cómic…
— Proporanse obras vinculadas ao título seleccionado, ben pola autoría, pola temática, pola voz narrativa…
Tentamos así ampliarmos o horizonte de lecturas en vez de pechar o proxecto nun só título. Traballaremos
sobre o concepto de Constelacións lectoras.
— As propostas de lectura non se limitarán a títulos consagrados nos canóns literarios: daráselle cabida tamén
á banda deseñada, ao texto en soporte electrónico, ás cancións ou películas…
O club debe estar aberto aos cambios e replantexamentos que a dinámica do grupo esixan, e que
deberemos adoptar sempre coa mira posta nos obxectivos perseguidos.

6. Horario e calendario previsto para as reunións de carácter presencial.

Preguntámoslles aos rapaces pola preferencia horaria e optaron por escoller o
horario dos últimos cursos, no que as reunións se celebran o martes na hora de
xantar, de 14,25 a 16,30 xa que moitos alumnos están en 2º de Bacharelato,
teñen exames os mércores polas tardes e actividades de diversa índole
(conservatorio, clases de inglés, baile…) En principio haberá unha reunión ao
mes, na autorización entregada aos pais xa figuraban as datas previstas de
reunión para o curso, pero estas poden ampliarse en función das necesidades e
sufrir traslados por días non lectivos, porque acudan autores ou persoas
externas. Se houbese cambios de última hora na data, informarase puntualmente
deles aos membros por distintos medios.
7. Persoa responsable/coordinadora
A coordinadora será Mª Teresa Leis Rey e Mª Luisa Baamonde adicarase ao grupo dos pequenos (corredoiras).
Os sete profesores que participan no club de lectura incorporaránse ao grupo dos pequenos ou de maiores
segundo o seu gusto: nesta primeira toma de contacto non tiñan que optar por un ou outro nivel de lectura.
No anexo 3 recóllense as certificacións acreditativas dos cursos que realizou Mª Teresa Leis Rey en 2017–2019.

8. Medios utilizados para a súa difusión entre a comunidade escolar.

Esta actividade foi dada a coñecer mediante boca-orella cos integrantes do curso pasado, pero tamén con
cartelaría distribuída polo centro [vid. anexo 4] e nas reunións informativas nos recreos. Na xornada de acollida
aos pais comentamos tamén esta proposta. Ao longo do curso manteremos información actualizada na páxina
web da biblioteca.
O club de lectura NA Estrada-525 intégrase na Programación anual de actividades previstas para este curso
académico, dentro da Programación Xeral Anual do Centro para o 2019–2020. Tras ser informado o Claustro,
someterase á aprobación do Consello Escolar xunto co resto da Programación Xeral: xúntase certificación da
secretaria dando conta deste proceso. Dada a inminencia desta reunión, considerouse que era preferible adiar
o envío da certificación de presentación no claustro e no consello escolar, e remitila á maior brevidade despois
dela.
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Anexo 1: Listaxe dos participantes no Club de Lectura
(Optamos por ocultar algúns datos dos alumnos pola recente norma sobre a protección de datos)
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Anexo 2
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Anexo 3
Currículum da persoa coordinadora
do Club de Lectura NA Estrada-525
Preséntanse só os certificados da formación recibida nos anos (2016-2019)]

Ademais, participou no proxecto Avalia-t do Sergas

8

Proxecto Club de lectores NA Estrada-525, curso 2019–2020

9

Proxecto Club de lectores NA Estrada-525, curso 2019–2020

10

Proxecto Club de lectores NA Estrada-525, curso 2019–2020

Anexo 4: Cartelaría publicitaria
do Club de Lectura NA Estrada-525
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Club de lectores NA Estrada-525
Horario e calendario previstos:
 Duración de outubro de 2019 a xuño de 2020:
 Reunións mensuais. Primeiro martes lectivo de mes.
Martes 1 de outubro

14 de xaneiro

14 de abril

5 de novembro

4 de febreiro

5 de maio

3 de decembro

3 de marzo

2 de xuño

 Martes de 14,25 a 16,30. Xantaremos xuntos. Nalgunha ocasión puntual a data pode ser
cambiada por mor dunha excursión, visita dun autor/a, visionado dunha película, asistencia
doutras persoas…
 Na biblioteca do IES Manuel García Barros, salvo que a actividade precise doutro espazo.

Estimados compañeir@s profesor@s:
O Club de lectores NA Estrada -525 do noso centro está formado por
profesores e alumnos que estudian no Manuel García Barros. Estes
alumnos pertencen a varios cursos, de 1º de ESO ata 2ºde Bacharelato.
Esta actividade voluntaria celebra as súas reunións o primeiro martes
de cada mes (salvo que sexa festivo e entón cele brarase o primeiro
martes lectivo), no horario de xantar (de 14,25 a 16,30), dende outubro
de 2019 ata xuño de 2020. Por iso agradeceríamos que, para facilitar
que os membros do club asistan á única reunión mensual programada,
non se marquen exames, clases extras nin outras actividades na
primeira hora de clase da tarde do primeiro martes de cada mes.

Se fose preciso cambiar algunha data de reunión, os participantes serán avisados no
blogue, por correo electrónico, persoalmente e/ou mediante cartelería no centro.

Grazas pola vosa colaboración para facer do nosocentro un espazo lector propicio.
Se desexades participar, xa
sabedes onde e como atoparnos…
Tamén estamos na rede:
http://naestrada525.blogspot.com.
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