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O Plan Anual de Lectura (PAL) é un programa de obxectivos e accións para o 
desenvolvemento do Proxecto lector do centro; a finalidade do PAL é a adquisición das 
competencias clave1, especialmente da comprensión lectora e escrita, así como da expresión 
oral, mediante unha interacción con todo tipo de textos escritos e orais que permita, á súa 
vez, interactuar con todo tipo de lecturas 2en diferentes contextos. 
 
1. OBXECTIVOS DO PAL. 
 

O carácter transversal da lectura precisa de actuacións e estratexias metodolóxicas e 
didácticas en todas as materias; xa que o alumno necesita comprender textos expositivos, 
inferir datos, formular hipóteses, xerar solucións, comparar informacións en todas as 
disciplinas… O alumnado ten que desenvolver destrezas de procura, selección, organización, 
transformación e integración da información para acadar un bo rendemento académico. 
Ademais incidirase na autonomía para as aprendizaxes actuais e as posteriores. O uso dos 
medios dixitais (impulsado nos últimos anos co desenvolvemento das aulas virtuais e o 
programa ABALAR) permitirá avaliar non só a competencia lectora do alumnado, senón 
tamén a súa competencia comunicativa e dixital, incidindo particularmente no proceso de 
ensino-aprendizaxe, no desenvolvemento das capacidades para a busca, selección e 
interpretación crítica da información nun mundo globalizado. 

 

En resumo, podemos establecer os seguintes obxectivos: 
■ Desenvolver as habilidades necesarias para un proceso óptimo de busca e tratamento da 

información nos diferentes soportes, tanto tradicionais coma tecnolóxicos. 
■ Educar no uso crítico da información. 
■ Desenvolver habilidades de uso no tratamento e na produción da información, en apoio 

da adquisición das competencias clave. 
■ Incrementar e estimular os hábitos de lectura de toda a comunidade educativa e 

desenvolver a competencia lecto-escritora no alumnado. 
■ Fomentar o gusto pola lectura en diversos soportes e con variadas finalidades. 
■ Favorecer a comprensión lectora en todo tipo de textos e a lectura fluída. 
■ Fomentar o interese e o desenvolvemento do hábito lector e escritor mediante a 

actuación coordinada e planificada do profesorado. Isto inclúe a planificación didáctica 
por áreas e as actuacións nas que está involucrado todo o centro. 

■ Análise da práctica docente en canto á lectura e escritura (metodoloxía, actividades, 
recursos…), que se realizará cunha enquisa e a partir de entrevistas cos docentes. 

■ Análise das necesidades: detectar as carencias que permitan adaptar o plan segundo as 
características do alumnado (deseñar instrumentos e a súa aplicación, recollida e 
interpretación da información, elaboración de conclusións) e tendo en conta a 
organización e recursos do centro, as familias e o funcionamento da biblioteca. 

■ Deseñar actuacións para formar e informar as familias para conseguir a súa colaboración. 

 
1 O Parlamento Europeo considera “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a 
súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o 
emprego” recollido no 2006/962/EC, do 18 de decembro de 2006. 
2 “Cómpre considerar a lectura nun senso amplo: a lectura para aprender, para facer un resumo, para buscar 
un dato, para resolver un problema, para elaborar un traballo; pero tamén a lectura pracenteira, a que 
realizada en soidade ou en compañía ten como único obxectivo o gozo do texto literario. Así mesmo, é 
imprescindible orientar e facilitar prácticas de lectura en todo tipo de soportes, atendendo ás particularidades 
da lectura en pantalla e ampliando a experiencia lectora do alumnado”. DOG n.º 108 (mércores, 8 de xuño de 
2016, páx. 23085) 
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■ Concretar as actuacións necesarias, consensuar acordos que posibiliten a mellora nos 
procesos didácticos. 

■ Desenvolver actividades que atendan os obxectivos curriculares de cada área e a relación 
coa competencia lectoescritora e a investigación. 

■ Fomentar a cooperación no traballo, xa que a colaboración docente constitúe a mellor 
estratexia na mellora educativa, favorecendo o intercambio de criterios, experiencias… e 
participando en proxectos comúns. 

■ Impulsar o traballo por proxectos e outras metodoloxías activas que fomenten as 
aprendizaxes significativas e o traballo en equipo. 

■ Impulsar a participación do alumnado e as familias na creación do ambiente lector e a 
colaboración con outras institucións. 

■ Avaliar e propoñer as modificacións oportunas segundo a avaliación realizada. 
 
Nas avaliacións externas do alumnado dispoñemos dos seguintes resultados 
(i) da avaliación de diagnóstico (só temos datos ata o curso 2013-2014) situaba ao noso 
alumnado por riba da media de Galicia e a media do grupo ISEC en comprensión lectora, 
comprensión oral e expresión escrita. 
 

Curso Grupo ISEC Puntuación 
directa centro 

Puntuación 
transformada 

Comprensión 
lectora 

Comprensión 
oral 

Expresión 
escrita 

2009/2010 Medio: 496 11,3 462 475 501 441 

2010/2011 Medio: 497 11,7 497 499 482 510 

2011/2012 Medio alto: 511 13,3 534 537 532 517 

2012/2013 Medio alto: 510 15,0 555 562 489 557 

2013/2014 Medio alto: 504 14,0 566 575 502 552 
 

(ii) na avaliación PISA na que participamos no curso 2017-2018 (do que se proporcionan 
algunas das follas do informe remitido ao centro) 

   
 

(iii) as cualificacións en probas ABAU, habitualmente cun índice alto de aprobados. 

 

 
La Voz de Galicia, 19 de xuño de 2021 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/silleda/2021/06/19/alumnos-deza-tabeiros-encima-media-galicia/0003_202106D19C19910.htm
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2. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS E TEMPOS PARA A LECTURA. 
 

Consideramos que acadar as destrezas de lecto escritura require un traballo sistemático, no 
que se establezan rutinas e actividades continuadas, que aportan mellores resultados cás 
actividades espectaculares e chamativas, pero puntuais. Debemos recoller os espazos e 
tempos en que se desenvolverán as actividades de forma coordinada: inda que os 
plantexamentos, procesos e obxectivos difiran, temos que ter presente que se inflúen e 
reforzan mutuamente: 
 
● Biblioteca. Coordinará cos departamen-
tos a utilización da biblioteca e os seus 
recursos como espazo de aprendizaxe, e 
mostrará as posibilidades pedagóxicas na 
adquisición de competencias clave e a 
compensación de desigualdades e fomenta 
a inclusividade. 
Seleccionará recursos da rede para achegar 
contidos culturais e académicos de calidade 
aos lectores. Ademais deseñaremos xogos, 
concursos e actividades que desenvolvan as 
competencias e que poden ser aplicadas en 
horario lectivo e/ou tempos de lecer. 
Haberá un horario (visible na porta da 
biblioteca) no que figuran as horas nas a 
biblioteca está atendida por profesorado do 
equipo.  
 
 

● Casa. Fomentar a lectura do alumnado en todos os espazos nos que desenvolve a 
súa vida, incluída a propia casa, proporcionando lecturas para ler fóra do horario escolar, 
e tratando de motivar as familias para implicarse e implicar o  alumnado na 
promoción do hábito da lectura. Neste curso esta actividade será difícil xa que pola 
situación sanitaria, a relación cos pais será preferentemente virtual ou telefónica e só, en 
casos puntuais, será presencial. Non se puido reunir ás familias a principio de curso, non 
acceden á biblioteca de familias (física) e estamos a valorar se é pertinente enviar as 
mochilas viaxeiras ás casas, posto que era unha actividade exitosa. 
Agardamos deseñar alguna actividade na rede que incorpore ás familias na biblioteca. 

 
 

● Virtual. Na páxina web do instituto temos un apartado no que: 
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1. se accede á páxina web 
da biblioteca, onde se 
informa das novidades. 
 

2. Recolle a infografía coas 
normas covid de uso da 
biblioteca segundo o 
protocolo. 
 

 

 

 

 

3. Se accede ao 
formulario para solicitar o 
préstamo de libros e 
4.a A nosa biblioteca na 
rede (consulta OPAC do 
catálogo por internet). 
5. Acceso ao plano coa 
distribución dos fondos na 
sala biblioteca 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ademais, dispoñemos dunha aula virtual, con enlaces, documentos, xogos, concursos e 
seccións de recomendacións de lectura. Este curso temos como un dos obxectivos principais 
ampliar a oferta de enlaces a propostas culturais, educativas e académicas de calidade 
(gratuítas e legais) que faciliten a aprendizaxe e/ou lecer dos membros da comunidade. 
 
 
 
 
 

● Aula. Considérase o espazo natural para o desenvolvemento das competencias lectoras 
do alumnado, e nela terán lugar as actividades que o profesorado propón nas distintas 
materias para traballar na mellora das competencias lectoescritoras e a alfabetización 
múltiple, actividades que teñen a súa concreción nas programacións das distintas materias. 
Entendemos por “aula” non só as aulas ordinarias, senón tamén as de desdobre, usos 
múltiples, a biblioteca, a de informática e a aula virtual…, é dicir, o espazo no que un profesor 
propón unha serie de actividades aos alumnos para acadar uns obxectivos. 
 No DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
120/2015, 29 de xullo de 2015), no seu anexo IV, recóllese: “A comprensión lectora, a expresión 
oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o 
emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu 
tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa.” (páx. 25441). As propostas de lectura de 
cada un dos departamentos está recollida na programación correspondente. 
 
 
 
 
 

3. LIÑAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS EN RELACIÓN CO PAPEL DA BIBLIOTECA 
ESCOLAR NO CENTRO. 
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Recollemos aquí as liñas prioritarias presentadas á Consellería en xuño de 2021 para asumir 
a continuidade no PLAMBE. 
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4. SECCIÓNS (BIBLIOTECAS DE AULA OU DEPARTAMENTO). 
 

A biblioteca do centro ten centralizado o seu catálogo no programa de xestión 
bibliotecaria Meiga (contamos con 23 000 documentos), dispostos en diferentes 
dependencias: na sala biblioteca, nos departamentos didácticos, no cuarto biblioteca, 
na sala de profesores e nas aulas, considerando que a ubicación destes materiais neses 
lugares beneficia aos usuarios. Así, cada aula dispón de dicionarios de galego, castelá, 
francés e inglés; algunhas aulas dispoñen ademais de materiais diversos como 
enciclopedias, atlas, libros de consulta… colocados nesas aulas seguindo as solicitudes 
do profesorado para favorecer a busca de información en diversos soportes e espazos. 
En cursos pasados había en cada aula de secundaria unha caixa con libros e revistas 
variados e adaptados ao nivel, para ser utilizada na Hora de Ler ou cando falta algún 
profesor. O curso pasado, polo protocolo COVID, foron retiradas da circulación e aínda 
non se decidiu retomalas. 
A biblioteca move un gran número de fondos, aínda que non todos poden ser 
cuantificables, xa que os exemplares que se len nas aulas na Hora de Ler e os 
préstamos do club de lectura non se rexistran no programa informático. Para que sirva 
de referencia, recollemos os datos de préstamo en comparativa nos últimos cinco 
cursos: 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Préstamos libros 1699 1915 2005 1265 1324 

Préstamos audiovisuais 77 57 58 35 55 

Préstamos materiais sonoros 4 8 13 4 3 

Préstamos publicacións periódicas 40 57 5 20 15 

 

No último curso os datos recollen os préstamos ata o 30 de maio. A media é de máis 
de 3 documentos por alumno. 
 
 

5. APORTACIÓNS AO PROXECTO LECTOR NAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 
DOS DEPARTAMENTOS. 

Recollemos a continuación algunhas das propostas desenvolvidas polos 
departamentos que figuran nas respectivas programacións como aportacións ao 
proxecto lector. 
 
 

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 
 

Dende as diferentes materias deste departamento trataremos de impulsar o Proxecto lector 
do centro promovendo activamente a lectura, sobre todo, no que se refire á divulgación 
científica. Así están previstas lecturas de textos, artigos, introducións de temas, etc, para todos 
os niveis e a interpretación deles. 
Por outra banda, tamén se interven na Hora de Ler seguindo coa programación proposta pola 
biblioteca do centro, onde o alumnado adicará 20 min á lectura á semana dun libro, revista, 
etc. 
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PROPOSTAS DE OBRAS DE LECTURA 
Sapiens Yuval Noah Harari, 2015, Editorial Debate. 
Homo deus de Yuval Noah Harari. 
Sabias. Adela Muñóz Paez. 2017 Editorial Debate. 
El ladrón de cerebros: ciencia para todos. Pere Estupinya, 2016. Editorial Debate. 
Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas: una 

introdución al carnismo. Melanie Joy. 2013. Plaza y Janés. 
El planeta de los estúpidos: propuestas para salir del estercolero. Juan López de Uralde. 2010. 

Editorial Temas de hoy. 
Supermujeres, superinventoras. Sandra Uve. Editorial Lunwerg Editores. 
Que se le van las vitaminas, de Déborah García. 
Os dados do reloxeiro, de Xurxo Mariño. 
 

El origen de las especies. C. Darwin. Rex. 1693 Editorial Península. 
El collar del neanderthal. Juan Luís Arsuaga, 1999. 
La especie elegida: la larga marcha de la evolución humana. Juan Luís Arsuaga, 2007. 
Bio…¿qué?. Biotecnología, el futuro llegó hace un rato: de los genes a su cocina, a la farmacia y 

tienda amiga. Alberto Díaz, 2006. 
Que é (e que non é) a evolución: o círculo de Darwin. María Susana Rossi, 2004. 
1984. George Orwel, 1949. Destino Booket. Rexistro: 7995, Sinatura: 860-3/ORW/198. 
Un mundo feliz. Aldous Huxley, 1932 Rexistros 11875 e 12087. En castelán, ed. de Plaza &Janés de 

1995. 
El hombre biónico, y otros relatos sobre tecnología. Javier Serrano, 2015. 
¿Cómo le explico esto a un extraterrestre? Incoherencias de la vida cotidiana. Javier Fernández. 
Biotecnología vegetal. La ciencia que revoluciona el futuro de las plantas. José Mª Seguín Simarro, 

2016. 
El hombre que hablaba con delfines. Y otras historias de neurociencia. E outras historias da 

neurociencia. Alonso Pena, 2015. 
La ciencia en la sombra: los crímenes más sonados de la historia, las series y el cine a la luz de la 

ciencia forense.J. M. Mulet. 
La nariz de Charles Darwin y otras historias de neurociencia. José Ramón  
Vamos a comprar mentiras: alimentos y cosméticos desmontados por la ciencia. José Manuel 

López Nicolas, 2016. 
La sexta extinción. Elizabeth Kolbert, 2015 
La ciencia del placer. Sexo, drogas y música bajo el microscópico. Zoe Corner, 2015. 
El planeta de los estúpidos: propuestas para salir del estercolero. Juan López Uralde, 2010. 
NO LOGO. El poder de las marcas. Naomi Klein, 2000 Rex 
La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Naomi Klein. 2007. 
Terra, Xurxo Mariño, 2016 Rexistro: 21268, Sinatura: 5/6/MAR/ter 
Historia do ADN. Daniel Soutullo, 2016 Rexistro: 20203; Sinatura: 57/SOU/his 
O universo matemático. Antom Labranha, 2016 
Neurocómic. Dr Matteo Farinella e Dra. Hana Ros, 2013 
Todo es cuestión de química. Déborah García Belo, 2016 
La cuenta atrás. Alan Weisman, 2014  
Morrer joven, a los 140. Maria A. Blasco e Mónica G. Salomone, 2016 
Primates. La intrépida ciencia de Jana Goodall, Dian Fossey y Biruté Galdikas. Jim Ottaviane e Maris 

Wicks, 2015. Rexistro 19376, Sinatura 82-C/OTT/pri 
 

PELÍCULAS 
De profundis. Miguelanxo Prado, 2006. Temos o 

comic Rexistro: 8689. Signatura 82-C/PRA/dep 
El jardinero fiel. Fernando Meirelles, 2005 
El olivo. Icíar Bollaín, 2016 

Océanos. Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, 2009 
Planeta Tierra II. Alastair Fothergill, Elizabeth 

White, Justin Anderson, Ed Charles, Chudden 
Hunter, 2016. 
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Entre lobos. Gerardo Oliveirais, 2010. 
Equals, Drake Doremus , 2015 
Ex machina. Alex Garland, 2015 
Gattaca. Andrew Niccol, 1997 
Hacia rutas salvajes. Sean Penn, 2007 
Home. Yann Arthus-Bertrand, 2009. 
La princesa Mononoke. Hayao Miyazaki, 1997 
Nómadas del viento. Jacques Perrin, Michel Debats, 

Jacques Cluzaud. 

Racing extintion. Louie Psihoyos, 2015 
Tierra. El poder del planeta. Annabel Gillings, 

Matthew Gyves, Sophie Harris, Ben Lawrie, 
Paul Olding, 2007. (Non o temos, pero si dispoñemos 
da primeira parte Planeta Tierra Rexistros 9574, 9575, 9578, 
9582, 9583, 9584, 9585. Sinatura A5/BBC/pla) 

Una verdad incómoda. Davis Guggenheim, 2006 
Wall-e. Andrew Stanton, 2008. Rex 

 
 
Departamento de Economía 

 

O departamento de Economía traballa cos seguintes materiais: 
▪ O libro de texto correspondente a cada materia do departamento facendo fincapé 

nos textos introdutorios de cada unidade didáctica. 
▪ Lectura de artigos de contido económico da prensa diaria, xornais de contido económico 

e revistas especializadas. 
▪ Consulta da información económica dispoñible a través de páxinas web que reforzarán 

os contidos traballados na aula. 
▪ Manexo de bibliografía axeitada aos contidos da materia. 

 
 

Departamento de Educación Física 
 

A Educación Física contribuirá ao fomento da lectura, de xeito orientativo e non 
limitativo, mediante o emprego dos seguintes recursos e actividades: 

– Artigos de interese sobre os contidos traballados na práctica. 
– Periódicos e revistas deportivas. 
– Búsqueda de información tanto na biblioteca escolar como nos diferentes materiais 
curriculares enviados polas distintas editoriais e na rede. 
– Libros recomendados como “Ejercicios desaconsejados en Educación Física” de Pedro 
Ángel López Miñarro, o “Mitos y falsas creencias en la práctica deportiva” para a ESO. E 
para 1º de bacharelato “Kilian Jornet. Correr o morir” ou “André Agassi Open. 
Memorias” 

Neste curso incrementarase o uso das TIC para dar soporte á actividade lectora, mediante 
a procura de información, redacción e lectura de artigos en blogues e/ou páxinas web, etc., 
toda esta información canalizarase nas aulas virtuais da materia de educación física. 
 

En canto ao momento para dedicar á lectura seguirase o disposto no plan lector elaborado 
polo equipo de Biblioteca. A organización das sesións de xeito agrupado, permitirá que 
nos 100 minutos de sesión semanal, a lectura poida integrarse dentro da sesión de 
educación física dun xeito máis equilibrado. Sempre que as condicións meteorolóxicas o 
permitan, esta actividade será ao aire libre e si é posible na carballeira próxima ao centro ou 
nalgún espazo natural soleado próximo, por considerar que a actividade pode resultar máis 
motivante e segura para o alumnado organizada deste xeito. 
 
 

Departamento de Filosofía 
 

Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias da etapa, e en 
cumprimento do disposto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, nas materias encargadas ao 
Departamento de Filosofía, «Historia da filosofía» para 2º de bac., «Antropoloxía social e 
cultural» para 2º de bac., «Filosofía» para 1º de bac., e «Filosofía» para 4º da ESO, 
traballaranse distintos elementos transversais de carácter instrumental, un dos cales fai 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&amp;sn&amp;stext=Drake%20Doremus
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fincapé na adopción de medidas para estimular o hábito da lectura e mellorar a capacidade de 
expresarse correctamente en público. 
 

As catro materias esixen a asimilación e transmisión de ideas e informacións. Así pois, o 
coidado na precisión dos termos, no encadeamento adecuado das ideas ou na expresión 
verbal das relacións fará efectiva a contribución destas materias ao desenvolvemento da 
competencia en comunicación lingüística, en particular no relativo á expresión e comprensión 
lectoras. O dominio da terminoloxía específica permitirá, ademais, comprender en 
profundidade o que outros expresan sobre ela. 
 

O uso sistemático do debate pretende contribuír tamén ao desenvolvemento desta 
competencia, porque esixe exercitarse na escoita, na exposición e na argumentación. Da 
mesma maneira, o feito de comunicar e defender, con argumentos e datos, ideas e opinións, 
respectando en todo momento a visión do contrario, é imprescindible para lograr os 
obxectivos relacionados cunha visión crítica das distintas situacións analizadas, o que 
fomentará o uso da linguaxe, tanto verbal como escrita. 
 

O dominio e o progreso nas competencias lingüísticas nas súas catro dimensións de 
comunicación oral, (1) escoitar e (2) falar, e comunicación escrita, (3) ler e (4) escribir, será 
constantemente exercitada no desenvolvemento da materia e será comprobada e avaliada 
constantemente no proceso de ensino. 
 

O Departamento presenta as accións previstas en relación co desenvolvemento das 
competencias lingüísticas repartidas en dous apartados: 
1. Fomento da lectura: 

—Lectura, estruturación, comprensión e recensión de textos relevantes. 
—Lecturas recomendadas. 
—Realización de tarefas de investigación baseadas na lectura de documentos. 
—Lectura de instrucións escritas para a realización do proceso de ensino. 
—Lectura, en voz alta ou en silencio, durante as sesións. 

2. Práctica da expresión oral: 
—Exposicións ante o grupo. 
—Debates e discusións, organizados ou espontáneos. 
—Interaccións orais en grupo. 
—Dramatizacións. 

O Departamento dedicará o tempo preciso para que o alumnado aprenda, asimile, desenvolva 
e mellora estas técnicas. 
 

Non hai lecturas obrigatorias para ningunha das tres materias a cargo do Departamento de 
Filosofía, pero si textos, que se traballan de cara aos comentarios, en «Historia da filosofía» 
para 2º de bac., e lecturas suxeridas para «Antropoloxía social e cultural» para 2º de bac. 
Os textos obrigatorios para «Historia da filosofía» son os que o grupo de traballo da materia 
elixiu para as ABAU. Os seus autores son: Platón, Aristóteles, Agostiño de Hipona, Tomé de 
Aquino, Descartes, Locke, Hume, Kant, Marx, Nietzsche e Ortega y Gasset. 
As lecturas suxeridas para «Antropoloxía social e cultural» son: 
—Arsuaga, Juan Luis; Martínez, Ignacio: La especie elegida, Temas de Hoy, Madrid, 1998 
—Barley, Nigel: El antropólogo inocente, Anagrama, Barcelona, 1989. 
—Harris, Marvin: Jefes, cabecillas, abusones, Alianza, Madrid, 1993. 
—Scheurmann, Erich: Os papalagi. Discursos de Tuiavii de Tiavea. Versión na rede. Rex 
—Gondar, Marcial: Romeiros do alén. Antropoloxía da morte en Galicia, Xerais, Vigo, 1993. 
—Cocho, Federico: O Carnaval en Galicia, Xerais, Vigo, 1992 
—Davis, Flora: La comunicación no verbal, Alianza. Madrid. 1988 
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Departamento de Física e Química 
 

Co fin de fomentar o hábito de lectura e mellorar a expresión oral e escrita realizaranse 
periodicamente lecturas de textos científicos. 
Empregarase unha media de 15 minutos á semana para esta actividade. Esta sesión de lectura 
realizarase na propia aula de clase, aínda que tamén se poderá facer algunha na biblioteca se é 
factible en canto a tempo e organización. 
Os textos poderán sacarse do propio libro de texto, de libros de historia da ciencia da 
biblioteca do centro ou de Internet. Tratarase que vaian cambiando os alumnos que leen para 
que todos exerciten a lectura. 
 

Relación de libros de lectura recomendados (incluidos no Proxecto Lector) 
TÍTULO  AUTOR / EDITORIAL NIVEL 

Desayuno con partículas Rex Sonia Fernández – Vidal y Francesc Miralles // Plaza y 
Janés editores 

ESO y BACH 

La puerta de los tres cerrojos Rex Sonia Fernández – Vidal // Narrativa Singular – la Galera ESO 
Al servicio del Reich: La física en 
tiempos de Hitler Rex 

Philip Ball / Turner BACH 

En el mundo de las estrellas Giancarlo Masini / Círculo de Lectores BACH 
Po de estrelas Rex Xurxo Mariño Alfonso ESO 
Neurociencia para Julia Rex Xurxo Mariño Alfonso ESO 
Física para todos Rafael Andrés Alemán Berenguer / Equipo Sirius BACH 
Mecánica Cuántica “Un viaje al 
Universo subatómico” 

Pau Artús y Ramón Crehuet / Océano BACH 

Seis piezas fáciles Richard Feynman / Drakontos BACH 
Biografía de la Física George Gamow / Alianza Editorial BACH 
Breve historia de la Química Isaac Asimov / Alianza Editorial ESO / BACH 
Cien preguntas básicas sobre la ciencia Isaac Asimov / Alianza Editorial ESO / BACH 
Paciencia en el azul del cielo “la 
evolución cósmica” 

Hubert Reeves  /  RBA BACH 

Cosmos Carl Sagan / Editorial Planeta BACH 
La clave secreta del Universo “una 
maravillosa aventura por el Cosmos” 
Rex 

Lucy y Stephen Hawking / Ed. Montena ESO 

Einstein, la vida de un genio Rex Walter Isaacson / Ed. Tikal ESO / BACH 
 
 

Departamento de Francés 
 

As lecturas que corresponden aos distintos cursos e que forman parte da metodoloxía, son: 
1º ESO: Lecturas e pequenos libriños nivel tout débutant, pertencentes a distintas editoriais 
2º ESO: Polo carácter intrínseco da materia, fomentaremos actividades que estimulen o 
interese e o hábito da lectura. Libros nivel A1. 
3º ESO : Libros nivel A2, audiolibros adaptados ó nivel. Arredor de mediados do 2º trimestre 
terán que ler e escoitar o audiolibro (dispoñible gratuitamente na rede) Le petit Prince. 
4º ESO: A lectura este curso e nivel (A2 cara a B1) forma parte dos criterios de calificación , 
xunto con audicións, presentacións, exposicións e redaccións. Lerán algunha adaptación para 
este nivel de obras da literatura francesa, a ser posible unha por trimestre. 
2º BAC: Nivel B1. As obras propostas son: 

L'étranger de Albert Camus 
Lettres de mon moulin de Alfred de Musset 
Biographie de la faim de Amélie Nothomb 

No curso de 1º Bac, non houbo os alumnos necesarios para formar un grupo. 
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Departamento de Lingua Inglesa 
 

É fundamental fomentar no alumnado o gusto pola lectura o que tamén implica a súa 
responsabilidade e respecto polo material da biblioteca de centro. O gusto pola lectura 
conleva unha progresión ascendente de expresión tanto oral como escrita. 
O alumnado de 1º / 2º. de ESO deberán ler obrigatoriamente un libro en cada un dos dous 
primeiros trimestres; será optativa a lectura dun libro no terceiro trimestre. O aluumnado de 
3º / 4º de ESO lerá un libro de lectura graduada durante o 2º trimestre dentro dos 
seleccionados polo profesorado para cada nivel. Tamén traballarán con textos varios, artigos 
tirados de periódicos dixitais reais ou adaptados, ou subtítulos de vídeos 
 

En Bacharelato utilizaránse textos de xénero xornalístico e/ou xéneros varios reais ou 
adaptados e indicados por cada profesor. A fin básica é a ampliación de vocabulario, 
comprensión e resumo do mesmos. 
 
 
Departamento de Latín, Grego e Cultura Clásica 
 

LATIN 4º ESO 
Dentro do curso de 4º de ESO os alumnos deberán ler un libro ou cómic de temática clásica, 
dentro dos fondos da Biblioteca do centro. 
Unha vez lida a obra terán que realizar unha exposición oral diante do profesor ou ben unha 
reseña nun doc de Google Drive ou traballo na Aula Virtual. 
 

LATÍN 1º BAC 
Dentro do curso de 1º de Bacharelato os alumnos deberán ler unha novela histórica ou novela 
gráfica (Cómic) ambientada na Roma Clásica. Para iso contamos con varios exemplares da 
biblioteca, de varios autores e temática diversa. 
Unha vez lida a obra terán que realizar unha exposición oral diante do profesor ou ben unha 
entrada no blog ou traballo na Aula Virtual. 
 

GREGO 1º BAC 
Dentro do curso de 1º de Bacharelato os alumnos deberán ler unha novela histórica ou novela 
gráfica (Cómic) ambientada na Grecia Clásica. Para iso contamos con varios exemplares da 
biblioteca, de varios autores e temática diversa. 
Unha vez lida a obra terán que realizar unha exposición oral diante do profesor ou ben unha 
entrada no blog ou traballo na Aula Virtual. 
 

LATÍN 2º BAC 

Dentro do curso de 2º de Bacharelato os alumnos deberán ler as lecturas propostas nas 
actividades, ademais doutros fragmentos dos autores que entran no programa, elixidos polo 
profesor. 
Unha vez lida a obra terán que realizar unha exposición oral diante do profesor ou ben unha 
entrada na web ou un traballo na Aula Virtual. 
 

En Cultura clásica 
Penelope Lively: En busca de una patria. Historia de La Eneida, Vicens Vives (Clásicos 

adaptados). 
R. Sutcliff: Naves negras ante Troya, Ed. Vicens Vives. 
R. Sutcliff: Las aventuras de Ulises, Ed. Vicens Vives. 
Películas recomendadas: 

Troya 
La Odisea 
La Eneida 

300 
Cleopatra 
Alejandro 

 
  



PAL, curso 2021-2022 
 

16  

Departamento de Lingua Castelá 
 

O fomento da lectura e a dinamización das aprendizaxes competenciais relacionadas con ela é 
un dos obxectivos irrenunciables do departamento e por iso este curso intensificaranse os 
nosos esforzos en atraer ao alumnado aos libros e a lectura. 
Este plan de lectura levarase a cabo coa colaboración da biblioteca do centro para respectar os 
protocolos e coordinar as actuacións e os centros de interese que se vaian determinando. Na 
medida do posible, perseguirase a colaboración e o apoio das persoas da contorna familiar e 
académico do alumnado, as cales poden desempeñar un papel fundamental co seu exemplo e 
achegando os medios e o ambiente idóneo para que o noso alumnado adolescente adquira 
hábitos de lectura ou ben non perda os adquiridos ao longo da súa infancia. Por este motivo, 
unha das accións que se emprenderán desde o departamento será a de informar as familias 
das nosas propostas de lectura. 
Á hora de elixir as lecturas axeitadas aos distintos niveis e os libros de lectura obrigatoria 
tívose moi en conta que a lectura ha de ser do agrado de todos e que de ningunha maneira 
deben percibila como unha imposición máis da actividade académica. Por iso, seleccionáronse 
os títulos polo interese dos seus contidos para o noso alumnado, sen esquecer a súa calidade 
literaria e o feito de que deben servir tamén para abordar aspectos do currículo. Tanto os 
libros de lectura como os textos que se traballen nas clases servirán de punto de partida para 
reflexións que lles farán tomar conciencia de cuestións como a paz, a saúde, a igualdade, a 
tolerancia, a convivencia..., ou para a expresión da valoración persoal. Por outra banda, 
poderán ser utilizados para traballar algúns aspectos curriculares como caracterización do 
xénero literario, modos de expresión, recursos literarios, resumos, léxico, procura de 
información sobre algún aspecto tratado na obra, elaboración de breves traballos sobre o 
tema, o contexto da obra, o autor... 
As actividades que propoñamos ao noso alumnado ao redor das lecturas deberían servir, como 
mínimo, para o seu gozo á vez que se promoven estratexias para desenvolver a comprensión 
lectora, a expresión oral e a produción de textos escritos. 
Igualmente, este curso se terán en conta as indicacións propostas dende ou grupo de traballo 
que elaborou o Proxecto Lector: 

—Actividades sobre estratexias de lectura en medio dixital. 
—Actividades interdisciplinarias vencelladas a proxectos. 
—Actividades cooperativas e abertas respectuosas coa diversidade de necesidades 

educativas. 
—Consensuar modelos de traballo de actividades de lectura (rúbricas, instrucións de 

como facer resumos …) 
As lecturas obrigatorias como constan na programación didáctica son: 
1.º ESO. Libros de lectura obrigatoria 

 1ª evaluación. Al menos una a elegir entre las siguientes: 
ALONSO, A. y PELEGRÍN, J., La casa de muñecas, ed. Oxford 
CONAN DOYLE, A., MARCELO, A., CASANOVAS, J. M., El perro de los Baskerville, ed. El País 

(cómic) 
CHRISTOPHER, J., Las Montañas Blancas. La trilogía de los Trípodes I, ed. Oxford 
FRABETTI, C., Malditas matemáticas, ed. Alfaguara juvenil Rex 
KARROUCH, L., Laila, ed. Planeta&Oxford 
KERR, J., Cuando Hitler robó el conejo rosa, ed. Alfaguara Rex 
*LALANA, F., Edelmiro II y el dragón Gutiérrez, ed. Bruño 
LEE, H. Matar un ruiseñor. Novela gráfica ilustrada por Fred Fordham, ed. Random Rex 
*MELVILLE, H., Moby Dick (Versión de Jesús Cortés), ed. Algar (adaptación juvenil) 
SANTOS, C., Mentira, ed. Edebé Rex 
SIERRA I FABRA, J., Kafka y la muñeca viajera, ed. Siruela Rex / Una (estupenda) historia de 

dragones y princesas (-- más o menos), ed. Alfaguara juvenil / En busca de las voces 
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perdidas, ed. Planeta & Oxford / *El día en que Edu se convirtió en cucaracha, ed. 
Alfaguara Infantil 

*VERNE, J., La vuelta al mundo en 80 días, ed. Anaya (adaptación juvenil) 
ZORN, S., Relatos de fantasmas, ed. Vicens Vives Rex 
 
 2ª evaluación. 
KELLY, J., La evolución de Calpurnia Tate, ed. Roca Rex 
MATILLA, L., Manzanas rojas, ed. Anaya Rex 
 
 3ª evaluación. Una a elegir entre: 
ALLENDE, I., La ciudad de las bestias, ed. Debolsillo 
PALACIO, R. J., Wonder. La lección de August, ed. Nube de tinta  

 
2.º ESO. Libros de lectura obrigatoria 

 El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Zafón Rex 
 La ratonera, Ágata Christie Rex 
 Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí Rex 

 
3.º ESO Libros de lectura obrigatoria 

• Tuerto, maldito y enamorado de Rosa Huertas Rex 
• Rebelión en la granja de G. Orwell. Rex 
• Refugiado de Alan Gratz Rex 
 

4.º ESO 
Os alumnos lerán seis títulos ao longo do curso: un deles versará sobre a guerra civil, porque 
este feito histórico vertebra gran parte da literatura do século XX que é en gran medida o 
obxecto de estudio deste curso (ofrecemos un pequeno listaxe aparte). Pretendemos formar o 
hábito lector dol alumnado, polo que incidiremos en que o propio alumno escolla as súas 
lecturas entre unha ampla proposta e/ou axudar ao lector na selección de títulos en función 
dos seus gustos personais e do seu nivel lector. A formación de lectores competentes e a 
educación estética realizarémola con textos breves ou fragmentos dentro da aula, para 
minimizar as dificultades de comprensión de textos doutras épocas. 

Allende, Isabel: El cuaderno de Maya. Rex 
Barceló, Elia: El efecto Frankenstein, Edebé, 2020. Rex 
Burgas, Àngel: Noel te busca, Algar. Rex 
Carranza, Maite: Palabras envenenadas, Edebé. 
Hagemann, Marie: Lobo negro, un skin, Alfaguara, Serie Roja, Madrid, 1998. Rex 
Lozano Garbala, David: Donde surgen las sombras, SM, Premio Gran Angular 2006. Rex 
Mallorquí, César: La caligrafía secreta, SM (Gran Angular), Madrid, 2007. Rex 
Mallorquí, César: La estrategia del parásito, SM. Rex 
Manso, Anna: Lo del abuelo, SM Rex 
Oates, Joyce Carol: Monstruo de ojos verdes, SM, Alerta Roja, 71, Madrid, 2001. Rex 
Oro, Begoña: Croquetas y wasaps, SM, Gran Angular. Rex 
Pitcher, Annabel: Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea, Siruela. Rex 
See, Lisa: El abanico de seda, Salamandra, Narrativa, Letras de bolsillo, n.º 125. 
Sierra i Fabra, Jordi: Desnuda, SM, Gran Angular, Madrid, 2015. Rex 
Taibo, Benito: Persona normal, Planeta, 2016. Rex 

 

Lecturas sobre la temática da Guerra Civil española: 
• Aldecoa, Josefina: Mujeres de negro, Anagrama, Barcelona, 1994. Rex 
• Alfaya, An: La sombra descalza, Anaya, Madrid, 2007. Premio Lazarillo de Lit. Juvenil 
2005. 
• Alfaya, Javier: El año del milagro, Bruño, Paralelo Cero, n.º 11, Madrid, 1996. 
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• Alfaya, Javier: Pasar el límite, Alfaguara, Serie Roja, Madrid, 1997. 
• Alonso, Manuel L.: Tiempo de nubes negras, Anaya, Sopa de Libros, n.º 8, Madrid, 1997. 
• Álvarez, Blanca: Las fuentes del destino, Edelvives, Alandar, Zaragoza, 2003. 
• Álvarez, Blanca: Palabras de pan, Edelvives, Alandar, Zaragoza, 2005.  
• Atxaga, Bernardo: Memorias de una vaca, SM, El Barco de Vapor, Madrid, 1992. Rex 
• Carranza, Maite: Una bala para el recuerdo, Santillana, Loqueleo, Madrid, 2017. Rex 
• Cebrián, Eloy M.: Bajo la fría luz de octubre, Alfaguara, Madrid, 2003. Rex 
• Cercas, Javier: Soldados de Salamina, Tusquets, Barcelona, 2001. Rex 
• Dueñas, María: El tiempo entre costuras, Temas de hoy, Madrid, 2009. 
• Fernández Paz, Agustín: Noche de voraces sombras, SM, Gran Angular, Madrid, 2003. 
• Gómez, Ricardo: Mujer mirando al mar, SM (Gran Angular), Madrid, 2010. (BE) Rex 
• Gómez Cerdá, Alfredo: Noche de alacranes, SM, Madrid, 2005. Premio Gran Angular 
2005. 
• Grandes, Almudena: El corazón helado, Tusquets, Andanzas, Barcelona, 2007. 
• Laforet, Carmen: Nada, Barcelona: Destinolibro, 1991. Rex 
• Mallorquí, César: Las lágrimas de Shiva, Edebé, Periscopio, Barcelona, 2002. Rex 
• Mallorquí, César: La puerta de Agartha, Edebé, Periscopio, Barcelona, 2005. Rex 
• Marías, Fernando: Cielo abajo, Anaya, Madrid, 2005 (II Premio Anaya de LIJ). Rex 
• Martínez Menchén, Antonio: Fin de trayecto, Alfaguara, Madrid, 1993. Rex 
• Mateo Díez, Luis: Días del desván, Anaya, Madrid, 1999. Rex 
• Mayoral, Marina: Tristes armas, Anaya, Espacio Abierto, Madrid, 2001. Rex 
• Méndez, Alberto: Los girasoles ciegos, Anagrama, Barcelona, 2005. Rex 
• Mendoza, Eduardo: Riña de gatos. Madrid, 1936; Planeta, Barcelona. Premio Planeta 
2010. Rex 
• Muñoz Molina, Antonio: La noche de los tiempos, Seix Barral, Barcelona, 2009. 
• Muñoz Puelles, Vicente: La perrona, Madrid: Anaya (El Duende verde), 2006. 
Ilustraciones de Irene Fra. I Premio de Literatura infantil “Libreros de Asturias” 2005. Rex 
• Rivas, Manuel: El lápiz del carpintero, Alfaguara, Madrid, 1998. 
• Sénder, Ramón J. Réquiem por un campesino español. Rex 
• Teixidor, Emili: Pan negro, Seix Barral, Barcelona, 2004. 
• Zafrilla, Marta: Mensaje cifrado, SM, Madrid, 2007. Premio Gran Angular 2007. Rex 

 

1.º Bacharelato 
• ANÓNIMO, El Lazarillo de Tormes Rex 
• TIRSO DE MOLINA, El burlador de Sevilla Rex 
• A elegir entre: 

• PARDO BAZÁN, Insolación Rex 
• Selección de cuentos del Realismo realizada por los profesores 

 
 

2.º Bacharelato 
• Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Rex 
• Romancero gitano de Federico García Lorca Rex 
• La Fundación de A. Buero Vallejo Rex 
• El lector de Julio Verne de Almudena Grandes Rex 
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Departamento de Lingua Galega e Literatura 
 

Lecturas recomendadas para 1º ESO: 
- de Saint-Exupéry: O principiño. 
- Carreira, Ana: Voa. Adaptación libre de Espantallo amigo de Neira Vilas. 
- López, Xabier: A serea do deserto. 
- Sierra i Fabra, Jordi: Contos e poemas para un mes calquera. 

 

Lecturas recomendadas para 2º ESO: 
- Costas, Ledicia: Esmeraldina, a pequena defunta; Escarlatina, a cociñeira defunta. 
- Farias, Xoán: Os nenos numerados. 
- Fernández Paz, Agustín: Cartas de inverno. 
- Martín, Andreu: A noite que Wendy aprendeu a voar. 
- Núñez Singala, Manuel: O achado do castro. 

 
Lecturas recomendadas  para 3º ESO son as seguintes: 

- Castelao, Daniel: Os vellos non deben de namorarse. 
- Mejuto, Eva: 22 segundos. 
- Rivas, Manuel: Que me queres, Amor? 

 
Lecturas recomendadas para 4º ESO son: 

- Alonso, Fran: Poetízate 
- Calo Fontán, Teresa: Marta ante o espello 
- Castelao, Daniel: Cousas 
- Castro, Francisco: Un bosque cheo de sombras 
- Fernández Paz, Agustín: Corredores de sombra; O único que queda é o amor  
- Sende, Sechu: Made in Galiza 

 

Lecturas recomendadas para 1º Bacharelato: 
- Cajaraville, Héctor: Once portas. 
- de Castro, Rosalía: Cantares Gallegos, Follas Novas. 
- Feijoo, Pedro: A memoria da choiva. 
- Portas, Manuel: Lourenço, xograr. 

 
Lecturas recomendadas para 2º Bacharelato 

- Castelao: os vellos non deben de namorarse 
o  Cousas 
o Os dous de sempre 

- Costas González: 55 mentiras sobre a lingua galega. 
- Méndez Ferrín: O crepúsculo e as formigas. 
- Núñez Singala: En galego, por que non? 
- Otero Pedrayo: O fidalgo. 
- Rei Vilas, María: Flores de ferro 

 
Accións de contribución ao proxecto lector 

Para cumprir os obxectivos que se fixan no Decreto 133/2007 sobre o fomento da lectura, en 
cada curso de ESO o alumnado deberá ler un mínimo de unha obra por avaliación, tal como 
figura na programación de cada nivel. Durante o proceso de lectura da obra, o profesorado 
resolverá as posibles dúbidas que esta puidera suscitar. 
O plan de fomento de lectura deste departamento levarase a cabo en colaboración coa 
biblioteca do centro, que proporciona os fondos e recursos necesarios, organiza e promove a 
participación en distintas actividades relacionadas coa lectura e co Club de Lectura. Esta 
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colaboración resulta especialmente proveitosa debido a que dous membros do departamento 
son integrantes do equipo da biblioteca. 
No Plan Lingüístico do Centro establécese a actividade “Hora de ler” para todos os cursos de 
ESO, que consiste na lectura individual e libre durante o tempo e as horas indicadas polo 
equipo da biblioteca do centro. O departamento de Lingua galega colabora nesta actividade 
coa finalidade propiciar o hábito lector do alumnado. 
Na selección de obras de lectura para os distintos cursos tívose en conta que fosen adecuadas 
ao seu nivel de comprensión lectora, así coma aos seus gustos e intereses, co fin de que non se 
identifique a lectura coma unha obriga e imposición máis da actividade académica.  
Este criterio de selección non supón esquecer a calidade literaria das obras, o enriquecemento 
persoal do alumnado e a oportunidade de fomentar a reflexión sobre temas transversais 
fundamentais coma a paz, a saúde, a igualdade, o respecto, a convivencia...  
Dado que o fomento da lectura é un dos principais obxectivos na materia de Lingua e Literatura, 
valorarase, ademais, as lecturas que se realicen de forma voluntaria.  
As obras de lectura poderán ser utilizadas para traballar diferentes aspectos curriculares: 
características do xénero literario, os modos de expresión, elaboración de resumos, descrición 
de espazos e personaxes, elaboración de traballos escritos, exposicións orais, busca de 
información... Desta forma, a lectura, ademais de servir de fonte de pracer, promove 
estratexias para desenvolver a comprensión lectora e a expresión oral e escrita.  
As principais actividades que se realizarán en torno á obra de lectura e a outros textos literarios 
son: 
− Lectura en voz alta de fragmentos do libro co fin espertar o interese por ler a obra 

completa. 
− Actividades de escritura creativa: cambiar o final da obra, dar unha nova versión dun relato 

ou un capítulo da obra, deseñar un novo personaxe, escribir unha carta ao autor ou 
autora… 

− Busca de información sobre obras, autores etc. 
− Organización de coloquios sobre a obra ou a súa temática. 
− Realización de faladoiros sobre as lecturas en formato podcats. 
− Realización de videocríticas sobre as lecturas. 
− Lectura dramatizada de diálogos teatrais ou de diálogos entre diferentes personaxes da 

obra de lectura. 
− Creación individual ou colectiva dun poema. 
− Realización de faladoiros sobre as lecturas en formato podcats. 
− Realización de videocríticas sobre as lecturas. 
 
 

Departamento de Matemáticas 
 

Dende a área de matemáticas procurarase nos distintos niveis animar ao alumnado á lectura 
de textos, ou á visualización de películas sobre acontecementos e persoas relacionadas coas 
matemáticas ao longo da historia. Así, poderanse desenvolver algunha das seguintes 
actividades: 

• Lectura de textos recollidos en libros, revistas ou prensa relacionados coas Matemáticas. 
• Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da materia. 
• Lecturas recomendadas: 

▪ El asesinato del profesor de matemáticas. Jordi Sierra i Fabra. Editorial Anaya. (1º curso) 
▪ El diablo de los números. Hans Magnus Enzesberger. Ediciones Siruela. (1º, 2º e 3º curso) 
▪ Apín, capón, zapún amanicano, 1134. Jordi Font-Agusti y Pere Roig Planas. (1º, 2º e 3º 

curso) 
▪ El país de las mates para novatos. L. C. Norman. Ed. Nívola 2000. (1º, 2º e 3º curso) 
▪ Nacido en un día azul: Memorias de un genio autista. Daniel Tammet. Ed. Sirio (3º ESO). 
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▪ El hombre que calculaba. Malba Tahan. (3º ESO) 
▪ Ernesto el aprendiz de matemago. José Muñoz. Ed. Nívola. (3º ESO) 
▪ Capítulo “Tres amigos y tres relojes” de Matecuentos. Joaquín Collantes. 
▪ El país de las mates para expertos. L. C. Norman. Ed. Nívola 2000. (3º e 4º curso) 
▪ Problemates. Colección de problemas matemáticos para todas las edades. Lluís Segarra. 

Ed. Graò 2001. (Todos os niveis) 
▪ Malditas matemáticas. Carlo Fabretti. Ed. Santillana 2002. (3º e 4º curso) 
▪ Esas mortíferas mates. Kjartan Poskitt. Ed. Molino 1998. (3º e 4º curso) 
▪ Más mortíferas mates. Kjartan Poskitt. Ed. Molino 1998. (3º e 4º curso). 
▪ Cuentos del cero. Luís Balbuena Castellano. Ed. Nívola. (3º e 4º curso) 
▪ La fórmula del profesor. Yoko Ogawa. (4º ESO) 
▪ El tío Petros y la conjetura de Goldbach. Apóstolos Doxiadis. Ediciones B Grupo Z 2002. 

(4º curso e Bacharelato) 
▪ Teatromático. Ismael Roldán Castro. Ed. Nívola 2002. (4º curso e Bacharelato) 
▪ Historia de las matemáticas. José Luís Corlavilla Fernández, Gabriel Fernández García. Ed. 

Proyecto Sur. (4º curso e Bacharelato) 
▪ El teorema del loro. Denis Guedj. Ed. Anagrama. (4º curso e Bacharelato) 
▪ El hombre que conoció el infinito. Robert Kanigel. (3º e 4º curso e Bacharelato) 
▪ Colección “Grandes ideas de las matemáticas”. (4º curso e Bacharelato) 
▪ Apocalipsis matemático. Eduardo Sáenz de Cabezón. 

 
 

Películas recomendadas: 
 

▪ Ágora 
▪ El indomable Will Hunting 
▪ Una mente maravillosa. 
▪ La habitación de Fermat. 

▪ El hombre que conocía el infinito. 
▪ Figuras ocultas. 
▪ Donald en el país de las matemáticas. 

 
 

Departamento de Música 
 

Nas distintas unidades didácticas das materias deste Departamento, @s alumn@s deben dar 
conta da lectura comprensiva de diferentes fragmentos pertecentes a artigos, leccións 
musicais, reseñas históricas, manuais de danza ou mesmo textos que proveñen de citas de 
compositores, artistas e estudosos musicais do pasado e do presente. 
Aprenden a analizar literariamente textos de cancións pertecentes a estilos diversos, e mesmo 
redactan as súas propias letras (contrafacta) sobre melodías populares ou actuais. Traballan 
ademais as súas destrezas lectoras participando nos 20' da “Hora de Ler” na que todo o Centro 
está implicado. 
Todo isto sen menoscabo da procura de información que nos diferentes traballos se propón 
para todos os niveis, e que require non só da búsqueda de datos concretos senón da orientada 
seleción dos mesmos (no formato web normalmente, pero tamén no analóxico), coa 
conseguinte praxe lectora que de modo evidente estas tarefas implican. 
 
 

Departamento de Plástica 
A pesar de que as materias impartidas por este departamento teñen unha gran carga de 
actividade práctica, a exposición dos contidos teóricos de moitos temas vai ás veces 
acompañada de textos explicativos, resumos e esquemas que o alumno deberá entender e 
interpretar correctamente, o mesmo que o enuncido dos problemas ou a proposta por escrito 
de actividades diversas. 
 

Algunhas destas actividades establecen en si mesmas un proceso de interacción con outras 
linguaxes, especialmente a musical e a escrita, combinando textos, imaxes e sons. È o caso da 
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banda deseñada, a interpretación e ilustración de contos, poemas narracións, melodías 
musicais...; ou a utilización das TIC na realización de presentacións e outras mensaxes que 
funden a imaxe coa expresión verbal ou escrita, como poden ser as producións audiovisuais. 
 

A nosa colaboración co plan lector discorre nesta dirección, procurando que os alumnos 
desenvolvan a súa capacidade de comprensión lectora e a seguridade nautilización de textos 
aplicados á realización e análise de mensaxes visuais. 
 

Para as materias do Bacharelato de Artes (Volume, Debuxo, Deseño), existe unha actividade 
continuada, chamada BIBLIOTECA MUTANTE.  
 

Está recollida no blogue mgbook.blogspot.com. 
 

Consiste en ofrecer unha serie de lecturas: ensaios sobre arte e deseño, (Kandinsky, Klaus 
Honeff, Tom Wolfe, Rudolf Arheim, Umberto Eco), novelas relacionadas, tamén banda 
deseñada e libros de artista. Poden levalos a casa durante 15 días, e despois reincorporalos á 
BM. 
 

O obxectivo é que, ademáis dos contidos prácticos (e dos teóricos) os alumnos acaden 
ferramentas que lles permitan: 

-reflexionar acerca da práctica artística, a nivel filosófico, personal e profesional 
-coñecer de primeira man as teorías sustentantes da arte como actividade humana. 
-ser quen de reflexionar e analizar a práctica propia e allea no eido das artes e do 

deseño. 
 

As lecturas son variadas e a intención é que sexa a propia motivación e inquedanza do 
alumno/a a que o leve a escoller o que máis lle interese. 
 
 

Departamento de Xeografía e Historia 
 

O plan de fomento da lectura do departamento didáctico de Xeografía e Historia levaráse a 
cabo coa colaboración da biblioteca do centro, que non só nos fornecerá dos fondos e recursos 
necesarios senón que, ademais, implicarase nalgunhas das actividades que se realicen ao redor 
da actividade lectora do noso alumnado. Fomentar a lectura segue sendo un dos nosos 
obxectivos fundamentais. Mesmo, a idea central, pódese decir, que é a de que o alumnado 
adquira una significativa lectura comprensiva para que ésta sexa máis gratificante. 
 

Hai que dicir que o Departamento de Xeografía e Historia colabora co grupo da biblioteca para 
dinamizala. Unha das actividades propostas polo Departamento é a de expor durante un mes 
unha serie de cuestións acerca dun tema de actualidade, por exemplo, o aniversario da caída 
do muro de Berlín. Os materiais deberán obterse de todo tipo de documentación escrita ou 
visual. Con todo non é preciso buscar orixinalidades para incluír un plan lector na nosa área, 
porque as nosas materias constitúen un idóneo punto de partida para fomentar o hábito da 
lectura porque a historia, a xeografía e ata a arte baséase nunha importante documentación 
escrita e gráfica. Explicar aos alumnos como unha realidade histórica pódese constatar cun 
documento histórico resulta moi ilustrativo. En xeral, os libros de texto de hoxe en día fan 
incluír este tipo de documentos que, ou ben se len en clase e reflexiónase sobre eles ou ben 
son traballados polos alumnos nas súas casas. Pero tamén, unha obra de arte, un cadro por 
exemplo, que por medio da cor, a composición, a temática, etc, informa ao espectador dunha 
realidade histórica concreta. 
 

En ocasións levar ao alumnado á biblioteca para consultar algunha revista de historia (“A 
aventura da historia” por exemplo) para que lean e comenten artigos que aparecen nela, case 
sempre por algunha razón de actualidade: ben porque se estreou unha película de base 
histórica ou porque un libro que se converteu nun best-seller fundaméntase nun período da 

http://mgbook.blogspot.com/
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nosa historia ou da historia universal ou ben porque este ano sexa a conmemoración dalgún 
feito histórico destacado. 
 

A Xeografía, tanto Humana como Física, así como a Historia esixe a continua actualización dos 
datos. Por iso, a lectura de artigos de prensa, de informes, de estudos sobre calquera área da 
Xeografía e Historia é básica. E non só documentos escritos senón tamén, e de forma especial, 
os documentos gráficos. 
 

Por outra banda, se recomendan algúns libros de lectura para aqueles alumnos que o dexesen. 
Non se trata de obrigar, senon de convencer, o profesor aos alumnos ou os mesmos alumnos 
entre eles. 
 
1º e 2º ESO 

• Atlas Historia (Aldea Libros. Editorial, Harper Kids) 
• La historia del mundo como nunca antes te la habían contado (Academia Play. 

Editorial, la Esfera de los libros) 
• La línea del tiempo, un viaje ilustrado por la Historia (Maeva Ediciones) 
• Ellas hicieron historia: Mujeres admirables (Editorial Anaya) 
• La historia del mundo para niños (Editorial SM) 
• La historia en apuros (Nieves Concostrina, Editorial Montena) 
• La historia de España en 25 historias (Editorial Montena) 
• El gran libro de la mitología (Julio Fuentes) 
• Libros de la Editorial Susaeta sobre: Antiguo Egipto, Antigua Grecia, Antigua Roma y 

antigua Mesopotamia. 
• La Edad Media explicada a los jóvenes (Jacques Le Goff) 

 
1º BACHARELATO 
1ª Avaliación 
Conan Doyle, Arthur (2003): Estudio en escarlata. Colección Sherlock Holmes. Riquer Editorial: 
Barcelona (edición orixinal de 1887). 
Dickens, Charles (2006): Oliver Twist. Editorial Vicens-Vives: Madrid (edición orixinal de 1838). 
Fernández, M. A. (xxx): O sangue das cortiñas. Edicións A Nosa Terra (ISBN 84-96203-72-7). 
Invasión napoleónica en Galicia. Recomendado tamén para segundo ciclo da ESO. 
Pardo Bazán, Emilia (2007): Los Pazos de Ulloa. Colección Austral (Nueva). Espasa Calpe: 
Madrid (edición orixinal de 1886). 
Pérez Reverte, J. (2004): Cabo Trafalgar. Editorial Alfaguara: Madrid. 272 páginas. ISBN 
8420467170. 
Pérez Reverte, J. (2007): Un día de cólera. Editorial Alfaguara. Madrid. 402 páginas. ISBN 
9788420472805 
Queizán, Mª Xosé (1992): Amor de Tango. Edicións Xerais: Vigo. 
Swift, Jonathan (2003): As viaxes de Gulliver. Ediciones Valdemar: Madrid (edición orixinal de 
1735). 
Verne, Xulio (2006): A volta ao mundo en 80 días. Serie Clásicos de la Literatura. Editorial 
Narrativa (edición orixinal de 1873). 
 

2ª Avaliación 
Asensi, M. (1999): El salón de ámbar. Editorial Planeta: Barcelona. 
Boyne, J. (2007): El niño con el pijama de rayas. Publicaciones y ediciones Salamandra: 
Barcelona. 
Fernández Paz, A. (2002): Noite de voraces sombras. Colección Fóra de Xogo. Edicións Xerais 
de Galicia: Vigo. 
Freire, E. (2007): Soria Moria. Editorial Algaida: Madrid. 
Hergé (1993): Tintín en el Congo. Editorial Juventud: Barcelona (edición orixinal de 1931). 
Mayoral, M. (2005): Tristes armas. Colección Fóra de Xogo. Edicións Xerais de Galicia: Vigo. 
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Sansom, C. J. (2007): Inverno en Madrid. Ediciones B: Barcelona.  
Scott Fitgerald, F. (1990): El Gran Gatsby. Alfaguara: Madrid (edición orixinal de 1925). 
Spiegelman, A. (2007): Maus. Relato de un superviviente. Reservoir Books: Barcelona. 
 
3ª Avaliación 
Alonso, F. (2006): Cartas de amor. Colección Fóra de Xogo. Edicións Xerais de Galicia: Vigo. 
Álvarez, F. (xx): Ratas en Manhattan. Edicións Sotelo Blanco. ISBN 978-84-7824-510-9. Sobre 
emigrantes en EEUU e o soño americano. Recomendado tamén para segundo ciclo da ESO. 
Aneiros, R. (xxx): Eu de maior quero ser. Edicións Sotelo Blanco. ISBN: 84-7824-347-X. Sobre 
estudantes en Santiago e como se enfrontan ao futuro incerto. Recomendado tamén para 
segundo ciclo da ESO. 
Pérez Rei, M. (xx): Canícula. Edicións Sotelo Blanco. ISBN: 978-84-7824-508-6. A Galicia do 
futuro condicionada polo cambio climático, tipo sociedade orwelliana. 
Pérez Reverte, A. (1997): Territorio comanche. Ollero & Ramos Editores: Madrid. 
Mendoza, Eduardo: Sin noticias de Gurb. Editorial: Seix Barral 1999, Colección: Biblioteca 
Breve 
Boyne, John: El niño con el pijama de rayas. Ed. Salamandra 
Moore, M.: Estúpidos homes brancos. Ed. Círculo New 
 
2º BACHARELATO 
Falcones, I.: La catedral del Mar. 
Baroja, P.: La aurora roja. Edit.Carroggio. Madrid.1994. 
Torrente Ballester, G: Los gozos y las sombras 
 
 

6. RUTINAS DE LECTURA. ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS. 
 

As actividades que acadan os resultados máis positivos, respecto da lectura son 
aquelas que convirten esta actividade nunha rutina e que polo tanto, a incorporan no 
quefacer diario. 
En cursos pasados desenvolvimos propostas como: “Pasaporte lector”, “Reto lector” 
ou o concurso “Lector do mes”. Este curso decidiuse que, de momento, adiábamos 
esas actividades mentras buscamos como celebralas, sen prexuízo da saúde. 
Ademais de apoiar as recomendacións lectoras propostas polos departamentos, a 
biblioteca propón lecturas na páxina web, na aula virtual, coma as recollidas en 
Recomendámosche ou Catalibros, pero tamén nas exposicións puntuais ou no 
asesoramento personalizado aos rapaces, realizado polo profesorado ou polos 
axudantes da MeGaBiblioteca que recomendan libros aos seus iguais. Hai tres cursos 
elaboramos unhas chapas co lema “Son un SOL” que pretendía pór en valor aos 
lectores que recomendaran lecturas. 
Co título “Queremos darche a chapa” promocionaremos todas as actividades que 
poden realizarse para conseguir a chapa que os recoñeza como SOLes. Buscaremos a 
complicidade dos departamentos para fomentar a gravación de Catalibros ou 
videorrecomendacións de lecturas para elaborar un amplo catálogo que oriente ao 
alumnado nas buscas. Propoñeremos que a elaboración dese material audiovisual que 
supón unha profunda reflexión sobre a lectura, sexa recoñecida con puntuación na 
materia coa que se relaciona; xa que para crear o hábito de lectura hai que visibilizalo 
e poñelo en valor. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmanuelgarciabarros/taxonomy/term/36
https://www.youtube.com/watch?v=g3ALrKtjUy0
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 Para as horas de titoría a biblioteca dispón de películas con guías didácticas —de 
elaboración propia e allea— que pretenden educar na visualización crítica das imaxes, 
é dicir, na lectura de imaxes, na reflexión sobre o visto e a busca de información. 
Continuaremos coa actividade que, por sinxela e humilde, nunca aparece referida 
nestes documentos: a intermediación entre o libro e o lector, a axuda na busca do 
título necesario en cada momento e na recomendación individualizada a cada lector 
(como se fose un tratamento médico para cada diagnóstico). Estaremos atentos as 
solicitudes dos lectores, pequenos ou maiores, para ofrecerllelas. 
 
 
6.1. Actividades na Hora de ler. 
 

Hora de Ler é unha actividade de fomento da lectura consolidada no centro dende hai 
8 cursos, que persegue fornecer o hábito lector, xa que se destinan 20 minutos 
semanais á lectura libre e silenciosa nas aulas da ESO. Para desenvolver esta proposta 
elabórase un ca- 
lendario rotatorio de xeito que a actividade non 
coincida na mesma hora de clase durante o 
curso; comeza o mércores 29 de setembro e 
remata o martes 14 de xuño. Alumnos e 
profesores len neses 20 minutos o sen ter que 
demostrar a lectura. 
Nos cursos anteriores en cada aula da ESO 
había unha caixa con materiais para a Hora de 
Ler ou algún periodo no que o profesorado o 
fomentase. Este curso as caixas continúan 
gardadas no cuarto da biblioteca para evitar 
que se compartan materiais. 
Algúns profesores extenden esta actividade nos 
cursos de Bacharelato, noutras horas lectivas ou 
con actividades específicas, todas elas son 
propostas enriquecedoras. 
Esta actividade é moi valorada polo alumnado 
que, ás veces entre as horas lectivas e as 
actividades extraacadémicas dispón de pouco 
tempo para a lectura por pracer. Este curso 
queremos mellorar e ampliar a publicidade.  
 
 

 

6.2. Actividades de lectura compartida. 
 

O club de lectura NA Estrada-525 funciona dende o curso 2007–2008, cun paréntese 
no curso 2015-2016, no que non se puido convocar. Nestes últimos cursos funcionou 
con dous grupos de lectura en función da idade: corredoiras de 11 a 13 anos e 
autoestradas de 15 a 99, reuníamonos un martes ao mes en horario de 14,30 a 16,30. 
O curso pasado funcionou só co grupo de maiores e de forma virtual; neste curso 
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retomaremos as reunións presenciais con todas as precaucións e convocaremos a 
ambos grupos (o de pequenos e o de maiores). 
O club de lectura NA Estrada-525 é unha actividade incluída na Programación Xeral 
Anual e presentará a súa solicitude na convocatoria da Asesoría de Bibliotecas 
Escolares do 15 de outubro de 2021. 
 
 

7. RECURSOS HUMANOS QUE INTERVEÑEN NAS ACTIVIDADES DE FOMENTO 
DA LECTURA. 

 

Nas actividades de fomento da lectura interveñen fundamentalmente profesores e 
alumnos, pero tamén colaboraban persoal non docente, bibliotecarias do concello, 
profesores doutros centros... Neste momento estamos pensando como desenvolver 
actividades que tradicionalmente celebrabamos de encontro con escritores, 
conferenciantes... e outras organizadas conxuntamente cos outros centros de 
secundaria próximos. É evidente que a situación sanitaria obriga a replantexar moitas 
destas propostas nas que os rapaces non poden nin acumularse nin xuntarse con 
alumnos doutros centros. Neste curso non poderemos celebrar encontros físicos con 
escritores, salvo que estes sexan virtuais. 
Os alumnos axudantes de biblioteca participan tamén como recomendadores de 
lecturas para os seus compañeiros. 
 
 

8. ITINERARIOS LECTORES. 
 

Dende a biblioteca tentamos ofrecer itinerarios personalizados a cada lector, unha 
serie de propostas que poidan satisfacelo. Parte desta tarefa desenvólvena os 
axudantes da MeGaBiblioteca, que recomendan títulos aos seus iguais; o profesorado 
que ofrece unha lectura diferente a cada alumno e as persoas que no centro 
identifícanse coa chapa SOL, que os señala coma Servizo de Orientación Lectora. 
Ademais establecemos relacións entre os diferentes soportes: unha novela e a súa 
versión cinematográfica, un cedé (CD) e a biografía 
sobre o seu compositor, un cómic e a novela 
orixinal…, de xeito que unha lectura abra portas a 
outras posibilidades. Recollemos a relación de 
obras propostas polos diversos departamentos 
didácticos e tentamos dispor de exemplares para o 
préstamo. 
Para facilitar aos lectores a selección de títulos, 
elaboramos guías sobre diferentes temáticas: 
igualdade, matemáticas, cine, convivencia... 
Publicamos en Nadal e verán recomendacións 
lectoras consensuadas coas BBEE dos outros IES da 
localidade. 
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Cada departamento didáctico elaborou a súa relación de títulos recomendados, 
establecendo un itinerario lector que gradúa as lecturas en función da esixencia que 
supoñen para os lectores. 
 
9. ACTIVIDADES PROGRAMADAS E TEMPORIZADAS 
 

En cursos anteriores desenvolvimos actividades conxuntamente 
cos centros da vila, algunhas desas propostas abranguían aos 
nove centros educativos de todos os niveis. Así fixemos un power 
point coa historia do libro, elaborada colaborativamente. 
Propuxemoslle ao Concello establecer puntos de intercambio de 
libros: “Estrada de libros”, este fixo o deseño do logotipo. 

 

 

Na primeira semana de setembro reunímonos as bibliotecarias dos tres IES para, tal e 
como facemos dende hai seis anos, organizar actividades conxuntamente, algunhas 
tamén coa colaboración doutras institucións como o CIM. Comentamos a necesidade 
de negociar coa Biblioteca Municipal o acceso á plataforma Galicia Le. Decidiuse 
manter a elaboración das recomendacións de lecturas para Nadal e verán, que se 
publicitarán cos logos das bibliotecas dos tres institutos. Valoramos a posibilidade de 
organizar algún roteiro, charla virtual, encontro virtual con autores... pero non 
precisamos as datas porque agardamos a clarificar o marco das medidas sanitarias e 
proporemos en cada trimestre. 
 
 
9.1. Proxectos documentais integrados, programas de formación de usuarios, 

campañas de lectura. 
 

Dende hai tres cursos, propoñemos dende a biblioteca un eixe temático para ser 
abordado dende todas as materias e cunha duración dun curso, fomentando a posta 
en marcha de traballos por proxectos (ABP). No curso 2018-2019 foi a Guerra Civil 
española, se cumplían os 80 anos; no 2019-2020 era LGTB+, celebrábanse os 50 anos 
das revoltas de Stonewall en Nova York. O confinamento non permitiu rematar as 
actividades previstas polos departamentos didácticos, polo que mantivemos esta 
temática no primeiro trimestre de 2020-2021. Logo, a dinámica de traballo do curso 
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pasado (distancia, manipulación de documentos e obxectos...) non permitiu rematar 
con éxito esta actividade. 
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Neste curso 2021-2022 propoñemos dous temas eixe: Masa na mesa e Cidadáns do 
mundo. Ambos están vencellados aos ODS (Obxectivos de Desenvolvemento 
Sustentable) propostos na Axenda 2030 e sobre eles o alumnado traballará de forma 
interdisciplinar e realizará productos que serán expostos para servir na aprendizaxe ao 
resto da comunidade educativa. Haberá unha proposta de actividades para cada 
materia e unha selección bibliográfica. (tamén recollidos na Programación da BE) 
 

1. Proxecto “Masa na mesa” 
 
Sumámonos ao contrato programa EDU-saúde no que 
está incorporado o centro sobre os hábitos de vida 
saudables, tanto na alimentación como na práctica 
deportiva. Desenvolveremos os seguintes obxectivos 
da Axenda 2030. 

 
 

 

Ademais, teremos en conta que a ONU 
establece os anos 2021 e 2022 como anos 
internacionais de: 

 

Propoñemos como exemplo unha serie de actividades nas que poderían participar todos os 
departamentos e todos os niveis: 

 

Alimentación: necesidade dos humanos 
• Os nutrientes: lípidos, glúcidos, vitaminas, proteínas, sales minerais, auga. (Bioloxía) 
• Alimentación e climatoloxía: o consumo calórico en función da xeografía e da estación 

do ano. Alimentos de tempada. (Bioloxía/ Educación Física) 
• A evolución humana e a alimentación. A invención da cociña (Tecnoloxía/Historia) 
• Dietas: paleo, disociada ... (Educación Física) 
• Vexetarianismo/veganismo (Educación Física) 

  

 

   
 

   
 

https://www.un.org/es/observances/international-years
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Alimentación e saúde 
• Cálculo do azucre que conteñen alimentos cotiáns (refrescos, bolos, pasta...) 

presentación da mesma en bolsiñas con graos de azucre: exposición no vestíbulo. 
(Matemáticas/Bioloxía/Tecnoloxía) 

• Comida lixo ou chatarra (Fast Food Nation, Super Size Me) (Inglés/ Bioloxía) 
• Cálculo de calorías en función de idade, práctica deportiva... (Matemáticas e Educación 

Física) 
• Cálculo do índice de peso corporal (Matemáticas/ Bioloxía/Educación Física)  

 
Alimentación e cultura 

• Investigación sobre comidas prohibidas dependendo das culturas e/ou relixións. 
(Marvin Harris: Vacas, cerdos, guerras y brujas. Los enigmas de la cultura) 
Alimentación dos musulmáns/ budistas. A cuaresma católica e as bulas. 
(Antropoloxía/Relixión Católica/ Relixión evanxélica/ Valores éticos) 

• Festas gastronómicas: Magosto (Antropoloxía) 
• A alimentación ao longo da historia: produtos que nos chegaron de lonxe, a 

elaboración... (Muy interesante) 
• A cociña solar (Tecnoloxía) 
• Comemos cos ollos: arte e comida. Dos bodegóns barrocos a Andy Warhol, pasando 

por Archimboldo. (Arte/ Educación Plástica) 
• Técnicas artísticas: pintura ao óleo, ao ovo... (Educación Plástica/ Arte) 
• As folgas de fame (Valores éticos) 
 

Alimentación e economía 
• Os mercados de futuros (Economía) 
• Comercio xusto e consumo responsable. Película Oro negro (Economía) 
• Globalización vs mercado local, productos kilómetro cero (Economía) 
• Alimentos transxénicos (Bioloxía) 
• Produción sostible de alimentos e dereitos animais (Economía) 
• Alimentos ultraprocesados/comida real (Bioloxía/ Titorías) 
• A carne procesada en laboratorios (carne artificial) (Tecnoloxía) 
• Acuicultura: piscifactorías e produción de langostinos na España de interior. 

(Economía/ Tecnoloxía) 
• Composteiro: o ciclo da comida (Bioloxía) 
• Os biodiésel: a vexetación usada como combustible (Tecnoloxía) 
• A creación da FAO (Historia) 
 

A imaxe corporal 
• Historia do canon de beleza. Das tres gracias de Rubens a Twiggy (Arte/ Historia/ 

Educación Física) 
• Investigación sobre as causas dos trastornos da alimentación (anorexia, bulimia, 

potomanía) e das consecuencias. (Bioloxía/ Anatomía) Biografía da fame, Amelie 
Nothomb (Francés) 

• Personaxes históricos que sufriron trastornos de alimentación (Sissi emperatriz, Diana 
de Gales, Raíña Victoria...) (Historia/ Educación Física) 

• Estudo sobre o aumento de trastornos da alimentación, sobe todo en xente nova. 
Estatísticas. (Matemáticas) 

• Eufemismos utilizados nas redes sociais para evitar os termos anorexia, bulimia e 
outros que serían facilmente localizables. (Linguas) 

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/del-mar-el-mero-y-de-tierra-de-campos-a-300-kilometros-de-la-costa-el-langostino/6516236/
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• A representación do corpo e da actividade deportiva na arte clásica: frescos de 
Pompeia, decoracións en vasos gregos... 

• Educación física: deporte e saúde. Mens sana in córpore sano. 
• A utilización de imaxes manipuladas na publicidade (anuncio Dove) (Educación 

Plástica) 
 
Comemos coas palabras: 

• Etimoloxía dos nomes: chocolate, cacao, tomate... (Linguas) 
• Expresións e refráns: coas mans na masa, auga que non vas beber... (Linguas) 
• Receitas: texto instructivo, estructura do texto, lectura, comprensión e redacción en 

diferentes linguas. Nomes de platos e de técnicas culinarias. 
• Platos e alimentos típicos en cada lingua (Linguas) 
• A comida na literatura: Laura Esquivel: Como agua para chocolate, Roald Dahl: Charlie 

e a fábrica de chocolate. 
• Comida y cine: El festín de Babette, Chocolat, Una pastelería en Tokio... 
• Comida e música: Ojalá que llueva café, Juan Luis Guerra; Con las manos en la masa, 

Vainica doble; A dieta de dietas, El Kanka & Dry Martina. Cancións tradicionais da 
maia, da vendimia e da colleita. 

 
Estas propostas só pretenden servir de exemplo, pero pódense incorporar todas as que 

consideredes oportunas. 
 
 

Materiais dispoñibles sobre alimentación e saúde: 
 

Bibliografía: 
• Leonardo da Vinci: Notas de cocina de Leonardo da Vinci. La 

afición desconocida de un genio. Temas de hoy, 2004. 
• Agnès Agbotton, Diana Arias, Dianne Chen, Varda Fiszbein, 

Victoria Perth: El libro de las cocinas del mundo mundo, RBA, 
Integral, 2002. 

• Ángeles Díaz Simón: Recetas con historia, Ariel, Barcelona, 
2011. 

 

 
Sabine Jaeger: ¡Que rico!, 
Siruela 

 

Sobre trastornos da alimentación: 
Arnold, Marliese: Miriam es anoréxica 
Nieves Álvarez: Yo vencí la anorexia 
Jordi Sierra i Fabra: Las chicas de alambre 
Gemma Lienas: Billete de ida y vuelta 
Pressler, Mirjiam: Chocolate amargo 
 

   

Receitas: 
Les Meilleurs Gâteaux de Mamie, Larousse, 2014 
Il quaderno dei nostri Dolci a cura della Pro Loco di 
Sarmede, Kellermann editore, 2015. 

   
 
 
Corbin, Alain (Dir.): Historia del cuerpo (I e II), Taurus 
Eco, Umberto: Historia de la belleza, Lumen. 
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Reimóndez, María: Corredora, Xerais 
Echenoz: Correr 
 

Filmografía:      

 
Documental 

 
Documental  

Dir. Agnès Varda. 
Documental 

 
Documental 

  

 
 
 
 

2. Proxecto “Cidadáns do mundo” 
 

Dende a súa orixe homes e mulleres somos seres nómades, que ao longo de toda a historia da 
humanidade nos desplazamos polo planeta por diversas circunstancias: cambios climáticos, 
fame, guerra, política, traballo, estudos... A Declaración Universal dos Dereitos Humanos 
establece, entre outros, os seguintes dereitos relacionados con este tema: 

Artículo 13 
• 1. Toda persoa ten dereito a circular libremente e a elixir a súa residencia no territorio dun 

Estado. 
• 2. Toda persoa ten dereito a saír de calquera país, incluso o propio, e a regresar ao seu país. 
Artículo 14 
• 1. No caso de persecución, toda persoa ten dereito a buscar asilo, e a disfrutar del, en 

calquera país. 
Por outra banda, entre os Obxectivos para o desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030 
da ONU atopamos a Redución das desigualdades e o traballo pola Paz, a xustiza e institucións 
sólidas. Consideramos que esa redución de desigualdades e esa construcción da paz e a xustiza 
veñen da man da eliminación de actitudes negativas vinculadas ao rexeitamento ás persoas 
migrantes, exiliadas, refuxiadas… que nos últimos tempos parece que están a agromar se cabe 
con máis forza nas nosas sociedades. 
Parécenos importante recordar co noso alumnado que habitamos un mundo diverso en 
constante movemento; diverso en culturas, linguas, ideoloxías, razas, nacionalidades, 
orientación e identidade sexual, relixión…. As persoas movémonos e levamos con nós a nosa 
cultura, lingua, identidade… que entra en contacto con outras e se enriquecen mutuamente. 
Esteamos onde esteamos os dereitos fundamentais deben ir con nós, e non debemos ser 
obxecto de ningún tipo de discriminación, falta de respecto ou atentado contra eses nosos 
dereitos. Todos somos cidadáns e cidadás do mesmo mundo, e con esto proxecto tomamos a 
palabra para rexeitar actitudes xenófobas, racistas e/ou discriminatorias, traballamos a prol do 
enriquecemento cultural, social e persoal que supón a migración e loitamos para que ninguén 
teña que abandonar o seu lugar de orixe por razón políticas, ideolóxicas, de identidade sexual 
ou calquera outra. 
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Bibliografía: 
Núñez Singala, Manuel: Camiños na auga 
Grantz, Alan: Refugiados. Loqueleo, Santillana 
Carballeira Paula: Smara, Kalandraka 
Moure Gonzalo: Palabras de Caramelo 
Riveiro Coello Antón, : O paraíso dos inocentes 
Fernández Paz, Agustín: Lúa do Senegal 
Maceda, Beatriz: Lúa de ningures 
Rosa Aneiros: Tres bichicomas, dúas illas e unha serea 
Antonio García Teijeiro: Bicos e non balas 
Carlos Labraña: O valo 
Celia Díaz: Unha estrela para Amina 
Mantilla: Manzanas rojas 
Enlace a referencias sobre libros refugiados     Otra 
Mediterráneo, Película española sobre Open arms 
Refuxiados: 
Climáticos: La Palma Políticos: Afganistán, Siria  Relixiosos Por homofobia 
 
 
 
 
Este curso, aproveitando o lema da Asesoría de BBEE, A 
biblioteca escolar ten a palabra, seleccionamos unha 
serie de actividades que inciden no uso oral da lingua e 
na ecoloxía lingüística, na recuperación das palabras 
esquencidas, das historias de vello, dos ditos e refráns... 
 

Propoñemos  
• Concurso: Cántame ou cóntame: podcast ou vídeo de 

recollida de lendas e/ou historias familiares e/ou 
locales. 

• Recollida de ditos da zona, logo ilustrados 
• Glosario de termos e expresións actuais 
• Representación de regueifa  

 
 
 
 

● Formación de usuarios. Organizaremos visitas guiadas á biblioteca para os alumnos 
de 1º de ESO en grupos de máximo 23 alumnos, para o que buscaremos os horarios 
máis axeitados, nos que a biblioteca e algún membro do equipo estea libre. 
Solicitarémoslles aos titores dos cursos onde non haxa ningún profesor que pertenza 
ao equipo biblio que informe aos seus titorandos das novidades, dos servizos e 
recursos da BE. 
Formaremos a un grupo de alumnos como axudantes da MeGaBiblioteca nas buscas e 
seleccións de materiais; este curso estarán identificados cunha máscara co logo. 
 Coordinaremos co encargado das TIC a organización dos medios informáticos da 
biblioteca. Revisarase a organización (horarios, uso, responsabilidades…) do emprego 
dos medios informáticos sitos na biblioteca. 
 
 

https://www.cear.es/dia-del-libro-10-libros-sobre-refugiados-que-deberias-leer/
https://www.mejorescomparativas.es/libros-y-cuentos/mejores-libros-sobre-derechos-humanos/#!
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9.2. Actividades puntuais: obradoiros, exposicións, concursos, encontros con autores, 
celebracións (Día da Biblioteca Escolar, Día dos Dereitos Humanos, Novembro mes 
da ciencia en galego, Día contra a violencia de xénero, Día do Libro Infantil, Día do 
Libro, Día da Paz, Día da muller e da nena na ciencia, 8 de Marzo, Semana da prensa, 
Día das Letras Galegas, Día do medioambiente…) 
 

Aproveitaremos as datas destas conmemoracións para incorporar o uso da tecnoloxía 
e as relacións en familia, o traballo en equipo (ainda que non sexa presencial) que 
permitan a busca e selección de información en diferentes soportes, o contraste de 
fontes, o traballo colaborativo, abordar temas transversais e a aprendizaxe sobre 
situacións actuais. Na medida do posible, vincularemos con estas datas as actividades 
propostas no eixe temático que corresponda en cada momento. 
Tentaremos seguir fornecendo as relacións entre o alumnado e o profesorado dos 
centros educativos da vila, que levamos potenciando nos últimos cursos, para 
favorecer a cohesión social; aínda que sabemos das dificultades inherentes á situación 
sanitaria. 
Tentaremos nestas datas visibilizar os recursos dispoñibles sobre as temáticas e, 
ademáis, proponer actividades que desperten a curiosidade, fomenten a investigación 
e/o a creatividade. Todas estas actividades terán que ser adaptadas á situación 
sanitaria vixente no momento. 
No DOG do 4 de xullo de 2021: 

 

e aquelas datas que 
tradicionalmente 
celebramos no centro: 
 
•24 de outubro: Día da 
biblioteca escolar 
 

•Novembro Mes da 
ciencia en galego 
 

•11 de febreiro: Día da 
Muller e da nena na 
ciencia 
 

•24 de febreiro: Día de 
Rosalía de Castro 
 

•3 de marzo: Día das 
matemáticas 
 

•21 de marzo: Día da 
poesía  
 

•27 de marzo: Día 
mundial do teatro 
 

•2 de abril: Día do libro 
infantil e xuvenil 
 

•25 de abril, Día 
Internacional das Rapazas 
en Internet. 

 
9.3. Recursos e materiais 
 

Os recursos máis importantes cos que contamos son os recursos humanos: un grupo 
de alumnado axudante da biblioteca e un número amplo de profesores implicados na 
biblioteca (ben aportando ideas, ben colaborando en diferentes propostas). Non 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html
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podemos precisar todos os recursos e materiais que utilizaremos, pero si 
necesitaremos de todo o profesorado, da axuda do persoal non docente e dos 
axudantes da MeGaBiblioteca. Ademais utilizaremos os libros, enciclopedias, películas 
e cedés á par que os ordenadores e os lectores electrónicos; é dicir, todos os recursos 
dos que dispoñemos. Ademais de utilizar os recursos propios do noso centro. 
Poderemos tirar dos que dispoñan os IES Antón Losada e IES nº 1, sempre que non lles 
sexan precisos. Faremos uso tamén dos exemplares dispoñibles en Libros a Eito para 
seren prestados a outros clubs de lectura. 
Este curso teremos que achegar recursos accesibles na rede para solventar diversas 
tareas e necesidades no proceso de ensino aprendizaxe e de lecer. 
 
 

10. LER EN FAMILIA. 
 

A implicación da familia nas actividades de lectura é determinante para os resultados 
académicos. Así, segundo o estudo do Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), o 
número de libros nas casas é un indicador moi fiable para estimar os resultados 
académicos dos rapaces no ensino. Sabedores da súa importancia, pretendemos 
achegarnos aos pais, aínda que este curso moitas das propostas que desenvolviamos 
(reunións iniciais cos titores na xornada de acollida, a biblioteca de pais, as “mochilas 
viaxeiras”) non poderán realizarse xa que se pretende que, por seguridade, acuda o 
menor número posible de persoas ao centro e que se movan só os documentos 
necesarios, de aí que as mochilas estean aínda gardadas á espera de valorar a mellora 
na situación sanitaria. 
 
 

11. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN. 
 

Para avaliar o Plan Anual de Lectura utilozaremos a ferramenta de autoavaliación 
baseada no documento Bibliotecas Escolares entre interrogantes, publicado polo 
MEC en Leer.es, os membros do equipo biblioteca analizaremos a repercusión das 
actividades segundo estos items. Estableceremos os puntos DAFO, as debilidades e 
fortezas do noso PAL, tendo en conta o grao de cumprimento dos seguintes aspectos: 

● Cumprimento dos obxectivos. 
● Organización de espazos e tempos. 
● Adecuación das actividades e estratexias de comprensión lectora e de expresión 
escrita. 
● Comprobación do incremento do hábito lector. 
● Maior autonomía do alumnado na busca e tratamento da información. 
● Mellora na alfabetización múltiple do alumnado. 
● Datos e valoracións obtidos nas sesións de avaliación. 
● Maior implicación dos departamentos no recoñecemento da lectura como unha 
das actividades que lles son propias. 

Unha vez detectados os indicadores positivos e negativos do noso proxecto, 
poderemos elaborar unha proposta de mellora que afecte a todos os aspectos nos que 
detectamos carencias; haberá que establecer o nivel que desexamos acadar, as accións 
de mellora, o persoal implicado nas mesmas e o prazo de execución do plan. 
 

http://www.lecturalab.org/uploads/website/docs/2684-2-Bibliotecas_escolares_entre_interrogantes.pdf
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Pasaremos a todos os usuarios (profesorado, alumnado e persoal non docente) unha 
enquisa en formulario Google para recoller as súas opinións, propostas e valoración dos 
servizos e das actividades. 
Consideraremos tamén como indicadores relevantes: o coñecemento das ferramentas 
de busca, a selección e reelaboración da información, o volumen de préstamos, a 
participación da comunidade educativa e as actividades realizadas conxuntamente con 
otras entidades da vila. 

A Estrada, 8 de outubro de 2021 
 
 
 

 
 

 

 

 


	● Casa. Fomentar a lectura do alumnado en todos os espazos nos que desenvolve a súa vida, incluída a propia casa, proporcionando lecturas para ler fóra do horario escolar, e tratando de motivar as familias para implicarse e implicar o alumnado na prom...
	● Virtual. Na páxina web do instituto temos un apartado no que:
	● Aula. Considérase o espazo natural para o desenvolvemento das competencias lectoras do alumnado, e nela terán lugar as actividades que o profesorado propón nas distintas materias para traballar na mellora das competencias lectoescritoras e a alfabet...
	Accións de contribución ao proxecto lector
	O plan de fomento da lectura do departamento didáctico de Xeografía e Historia levaráse a cabo coa colaboración da biblioteca do centro, que non só nos fornecerá dos fondos e recursos necesarios senón que, ademais, implicarase nalgunhas das actividade...

