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1.1.Introdución

Un dos maiores problemas do achegamento da xuventude aos libros estriba na propia 

imposición da lectura como actividade relacionada co currículo. As lecturas 

obrigatorias, lonxe de atraer o alumnado cara aos libros, reavivan os efectos dunha 

aversión. Non ler, non só non é contemplado por parte do alumnado como un 

problema, unha carencia ou un defecto, senón que mesmo é motivo de presunción e 

xactancia.

Parece claro que algo non funciona se nos esforzamos en facer da lectura unha obriga

da que o alumnado desexa librarse. É certo tamén que debemos ser conscientes de 

que esta reacción contra a imposición está directamente ligada a outros factores de 

non menor calado: a falta de comprensión lectora, o léxico reducido, e un ámbito social

e familiar pouco favorables, marcados pola falta de modelos de referencia e polo 

predominio da cultura do visual. Neste sentido, calquera Plan Lector que se formule 

debe contemplar estes problemas no seu conxunto e debe intentar contrarrestar o seu 

alcance.

1.2.Marco normativo

LOE

Artigos 19.2/24.7/25.5: Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas áreas da

etapa, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, 

as tecnoloxías da comunicación e da información e a educación en valores 

traballaranse en todas as áreas.

Artigo 26.2: A fin de promover o hábito da lectura, dedicarase un tempo á mesma na 

práctica docente de todas as materias. 

LOMCE
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DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, que establece  as ensinanzas de Educación 

Secundaria e Bacharelato en Galicia.

Artigo 38.

Os centros docentes deberán incluir dentro do seu proxecto educativo un programa de

centro de promoción da lectura (Proxecto Lector de Centro) no que se integren as 

actuacións destinadasao fomento da lectura, da escritura e das habilidades no uso, no 

tratamento e na produción da información, en apoio a adquisición das competenciás 

clave.

1.3.Recursos da biblioteca

A biblioteca do IES María Soliño, de Cangas do Morrazo é un espazo que ocupa unha 

pequena á do centro de algo máis de 80 metros cadrados, con tres espazos 

diferenciados ―zona de lectura-estudio, zona audiovisual e información-xestión― 

separados polos propios armarios-estantes cos libros e un mostrador para a zona de 

información. A biblioteca é bastante acolledora e ben sinalizada. O mobiliario de que 

dispón é suficiente, no que se refire a postos de lectura, está adaptado á idade dous 

alumnos e atópase en bo estado; así mesmo, conta con cinco ordenadores con 

conexión a Internet. A única entrada da biblioteca comunica coa área central do 

instituto.

È precisa unha adecuación dos andeis ao funcionamento dunha biblioteca escolar polo

que está prevista unha actuación de reforma dos andeis supeditada á concesión do 

Plan de Axuda ás Bibliotecas.

A biblioteca ten un réxime de apertura que abrangue todo o horario lectivo. 

Está atendida por un profesor ou profesora con atención exclusiva, que realiza o 

servizo de empréstitos e atende ás consultas do alumnado e profesorado. Existe un 

grupo de traballo que xestiona a biblioteca, ocupándose dous seus fondos, das altas e 

baixas dous volumes, da cesión dos que consideran oportuno aos departamentos e 
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aulas, da redacción dos seus presupostos e necesidades, expurgas e do mantemento 

do seu blog, entre outras tarefas.

A biblioteca escolar de IES María Soliño de Cangas forma parte da Rede de 

Bibliotecas de Galicia, dentro do chamado “Proxecto Meiga” 

(http://www.opacmeiga.rbgalicia.org).

Os fondos dá biblioteca alcanzan os 12600 exemplares catalogados entre os 

presentes na sala e os aloxados nos diferentes departamentos. Aínda así, os fondos 

que recibe do I.E.S. son insuficientes para desenvolver ás actividades propostas e 

adaptarse ás necesidades crecentes do alumnado. Precisaríanse, pois, máis puntos 

de internet, novidades literarias e científicas, subscricións a revistas e coleccións, etc.

Estes aspectos resumen a organización e contidos da nosa Biblioteca, a cuxa 

información pódese acceder dende a páxina web

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/ResultadoBusqueda.aspx?

CodigoBiblioteca=PED051&Valores=Incorporacions

1.4. Ágora na Biblioteca do Centro

O Ágora é unha parte moi importante dentro do concepto amplo de Biblioteca e lectura

que defende o noso Centro e o seu equipo de traballo. Trátase dunha grande praza 

central duns 150 m2, disposta máis alta que o vestíbulo propiamente dito, co que 

comunica abertamente, e circunscrita polas escaleiras de acceso á primeira planta e 

polos corredores dá planta principal e a primeira planta. Está rodeada case na súa 

totalidade dunha xardineira corrida na que crece unha boa vexetación, con bancada 

pegada que só se interrompe polos accesos. O seu teito levántase a uns 15 metros de

altura en forma dunha cúpula piramidal. Nela realízanse múltiples actos, 

fundamentalmente exposicións, exhibicións, representacións teatrais así como actos 

lúdicos de carácter excepcional. Nela é doado atopar grupos cos seus profesores 
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realizando traballos de plástica e pintura, confeccionando pancartas, carteis e 

anuncios, debuxando do natural…

Dende a biblioteca preténdese dotar a este espazo dun recuncho de lectura informal 

considerando a idoneidade do espazo.

1.5.Obxectivos

1.5.1 Fomentar o gusto pola lectura

 Utilizar adecuadamente a biblioteca e os seus diferentes departamentos 

(biblioteca central e de aula) como fonte de recursos variados para o pracer de 

ler.

 Utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal, e 

aproximarse a obras relevantes da tradición literaria galega para desenvolver 

hábitos lectores.

 Seleccionar textos adecuados aos gustos e intereses do grupo

1.52 Potenciar o hábito lector

 Utilizar adecuadamente a biblioteca e os seus diferentes 

departamentos(biblioteca central e de aula) como fonte de recursos variados 

para a obtención de informacións variadas.

 Utilizar os medios de comunicación social e as tecnoloxías da información e da 

comunicación para obter, interpretar e valorar informacións e opinións diferentes

 Recoller noticias de prensa(en formato impreso e dixital)

 Potenciar o uso das TIC na busca de información.

1.5.3 Mellorar a comprensión lectora

 Comprender e expresarse oralmente e por escrito de xeito adecuado nos 

diferentes contextos da actividade social e cultural cotiá.
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 Comprender textos literarios de xéneros diversos procedentes da literatura 

infantil e xuvenil galega, adecuados en canto a temática e complexidade e 

iniciarse no coñecemento das convencións específicas da linguaxe literaria.

 Memorizar poemas

 Resumir textos

 Buscar, localizar e identificar informacións na biblioteca do centro e na biblioteca 

de aula, nas enciclopedias e na internet.

 Usar os dicionarios e enciclopedias para buscar información.

 Identificar as diferentes partes dun texto.

1.6.Metodoloxía

1.6.1  Actuacións comúns de todo o profesorado

A)Lectura en todas as áreas

 Sempre que se planifiquen nas aulas actividades de lectura, intentarase que 

sexan textos adecuados á situación de comunicación na que se está a traballar, 

e se non ten relación cos temas traballados, contextualizarase a lectura facendo 

unha presentación previa do fragmento ou texto completo explicando os 

obxectivos que se van traballar con el, os contidos e as actividades, se é o caso.

 Teremos en conta que os obxectivos e finalidades da lectura poden ser varios, e 

a actuación previa á lectura adaptarase a estes obxectivos:

o Evadirse, encher o tempo de lecer.

o Buscar unha información concreta.

o Seguir unha pauta ou instrucións para realizar determinadas 

actividades.
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o Informarse dun determinado feito.

o Confirmar ou refutar coñecementos previos.

o Aplicar a información obtida da lectura para realizar un traballo.
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B)Ensino das estratexias lectoras

As estratexias de comprensión lectora son procedementos de carácter elevado, que 

implican a presenza de obxectivos que cumprir, a planificación das accións que se 

desencadean para logralos, así como a súa avaliación e posible cambio.

As estratexias lectoras que se traballarán son as seguintes:

C) Antes da lectura:

 Para que lemos un texto:

o Para obter unha información precisa, por exemplo para buscar unha 

data de nacemento ou dun feito histórico sinalado; para consultar unha 

determinada información nun periódico; para buscar unha palabra nun 

dicionario.

o Para seguir unhas instrucións: cando o profesor ou profesora redacta as

instrucións para facer un traballo; para comprender como son os pasos 

para realizar determinados experimentos.

o Parar obter unha información de carácter xeral; é dicir, extraer as ideas 

xerais dun texto. Se  hai que elaborar unha monografía sobre algún 

tema, por exemplo,  deben seleccionarse de entre todas as obras as 

que estean máis acordes co noso propósito e por iso primeiro debemos 

ter unha idea ampla das obras.

o Para aprender algo. A lectura será máis pausada e atenta.

o Revisar un escrito propio.

o Por pracer.

o Para comunicar un texto a un auditorio.

o Para practicar a lectura en voz alta.
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o Para dar conta de que se comprendeu.

 Estratexias encamiñadas a activar os coñecementos previos:

o Dar algunha información xeral sobre o que se vai ler.

o Axudar ó alumnado a fixarse en determinados aspectos do texto que 

poidan activar os seus coñecementos previos.

o Animar ó alumnado a que expoñan o que coñecen sobre o tema.

D) Durante a lectura:

 Lectura compartida:

o Lectura compartida de profesor e alumnado, e tras a lectura o profesor 

fai un resumo do lido, pide aclaracións ou explicacións sobre 

determinadas dúbidas que xera o texto; formula preguntas; establece 

predicións sobre o que queda por ler, reiniciándose o ciclo. Intentarase 

que o alumnado sexa lector activo, que constrúa unha interpretación do 

texto a medida que o le.

 Lectura independente:

o Proporcionar ó alumnado materiais preparados co propósito de que 

practique pola súa conta algunhas estratexias que se practicaron na 

lectura compartida.

o Presentar textos con lagoas, textos ós que lles faltan palabras que 

deben ser inferidas polo lector.

E) Despois da lectura:

 Idea principal: 

o É importante ensinar a identificar  a idea principal dun texto en función 

dos obxectivos de lectura que se perseguen. Para iso explicarase en 
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que consiste a idea principal e exemplificarase cun texto coñecido; 

activaranse os coñecementos previos relevantes e recordarase por que 

se vai ler ese texto; centrarase a atención do alumnado no que se 

busca, sinalando de que trata o texto que se vai ler, e finalmente 

buscarase outra idea principal que atenda a outro obxectivo de lectura.

 Resumo: 

o Teremos en conta as catro regras que os lectores utilizamos para 

resumir o contido dun texto:

 Omitir aquela información que para os propósitos da lectura se 

pode considerar pouco importante.

 Seleccionar a información importante e suprimir a que resulta 

obvia, redundante e innecesaria.

 Xeneralizar, é dicir, abstraer dun conxunto de conceptos un de 

nivel superior capaz de englobalos.

 Construír unha nova información que substitúa á anterior e 

integrala nos nosos coñecementos.

o Non debemos esquecer que o resumo debe conservar o significado 

xenuíno do texto do que procede, pero tan pouco útil resulta que o 

resumo sexa unha case reprodución do texto, como que sexa tan xeral 

que non aporte a información específica daquel.

 Formular e responder preguntas pertinentes, coherentes co obxectivo que se 

persegue mediante a lectura. Poden ser:

o Preguntas de resposta literal no texto.
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o Preguntas nas que a resposta require que o lector relacione diversos 

elementos do texto e que nalgún grao realice inferencias.

o Preguntas nas que a respostas esixen a intervención do coñecemento e

opinión do lector.

1.7 Planeamento integrador da lectura nas distintas áreas lingüísticas

 Recomendación das lecturas apropiadas a cada área. 

 Plan Anual de lectura

1.8 Implicación dos departamentos

O Plan Lector serve como estímulo para unha vella reivindicación dos Departamentos 

de Lingua castelá e Lingua Galega aos que sempre se lle asigna a responsabilidade, 

en exclusiva, da competencia (sobre todo da IN-competencia) lingüística  do 

alumnado. Deste xeito, este proxecto supón unha novidade interesante xa que 

contempla a sistematización de procedementos, por parte de todos os Departamentos,

para o desenvolvemento da competencia lectora do alumnado.

Neste senso, pasamos a expoñer as liñas xerais da actuación dos Departamentos, 

actuacións que teñen uns obxectivos comúns que concretarán en función da súa 

especificidade.

1.9 Obxectivos xerais

 Desenvolver a competencia lectora.

 Educar no uso crítico da información.

 Fomentar o hábito de lectura.

 Apoiar a adquisición das competencias básicas.

 Favorecer a competencia literaria.
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1.10  Obxectivos específicos

Departamento de Bioloxía

 Fomentar a lectura como vehículo fundamental para a comprensión de textos.

 Desenvolver a adquisición e manexo, por parte do alumnado, dunha terminoloxía

científica básica.

 Favorecer que o alumnado teña coñecemento dos últimos  avances e 

descubrimentos científicos.

 Desenvolver a súa competencia literaria a través da lectura de obras literarias 

que teñan algunha relación -directa ou indirectamente- coa materia.

Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 Fomentar a lectura como fonte de información.

 Desenvolver a autonomía do alumnado no manexo da bibliografía.

 Desenvolver a lectura comprensiva e interpretativa de textos.

 Transmitir ao alumnado que a comprensión da obra de arte constitúe un nivel de 

lectura.

Departamento de Economía

 Fomentar a adquisición da competencia lectora para que o alumnado poida facer

un uso crítico da información.

 Desenvolver o uso das TIC como vehículo fundamental para a adquisición de 

información, aprendendo a discernir e seleccionar a información obtida.

 Favorecer e estimular o contacto do alumnado con lecturas de carácter 

divulgativo que supoñan o acercamento ao mundo da economía.
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Departamento de Educación Física

 Desenvolver a competencia lectora do alumnado como medio para a adquisición

de información.

 Favorecer o contacto do alumnado con libros ou revistas especializadas que 

supoñan un fornecemento dos seus coñecementos, tanto a nivel terminolóxico 

como técnico ou táctico.

 Desenvolver a súa autonomía na procura de información.

 Fomentar o uso das TIC como fonte de información.

Departamento de Filosofía

 Fomentar a lectura como vehículo para desenvolver a capacidade de 

pensamento do alumnado.

 Favorecer a lectura de obras literarias que aborden temas sociais ou políticos 

como medio para  a reflexión do alumnado.

 Divulgar o ensaio, por ser un xénero de gran importancia no desenvolvemento 

intelectual dos rapaces e rapazas.

 Favorecer a  utilización  da obra de arte en xeral (cine, literatura, pintura...) como

un nivel de lectura.

Departamento de Física e Química

 Desenvolver a competencia lectora do alumnado para mellorar a súa capacidade

de comprensión.

Departamento de Francés

 Fomentar a lectura como vehículo fundamental para a aprendizaxe da lingua.

 Favorecer a competencia literaria a través de textos literarios adaptados ao nivel 

do alumnado.
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 Apoiar a adquisición das competencias básicas, facendo que o alumnado 

exprese, mediante a escrita, a comprensión da lectura realizada.
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Departamento de Grego

 Fomentar a lectura mediante a toma de contacto coas manifestacións culturais 

da  Grecia antiga.

 Desenvolver a capacidade crítica do alumnado no uso da información, 

procurando a adquisición de autonomía na selección das fontes consultadas.

 Desenvolver a súa competencia lectora reflexionando sobre  o léxico de orixe 

grega presente na linguaxe cotiá e na terminoloxía científica, identificando 

étimos, prefixos e sufixos que lle axuden a unha mellor comprensión das linguas 

modernas.

Departamento de Inglés

 Fomentar a lectura a través de textos -adaptados ao seu nivel- próximos ao seu 

interese.

 Desenvolver a competencia lectora impulsando e traballando o uso de 

dicionarios, tanto en soporte papel como informático.

 Favorecer a competencia literaria a través da lectura de textos literarios 

adaptados ao seu nivel.

 Apoiar a adquisición das competencias básicas fomentando o emprego das TIC 

como vehículo de formación e información.

Departamento de Latín

 Desenvolver a competencia lectora a través da lectura comprensiva de textos 

variados que poñan en contacto ao alumnado co mundo romano.

 Fomentar a lectura como fonte de información, empregando tanto material 

impreso como en soporte dixital.
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 Apoiar a adquisición das competencias básicas, traballando a asimilación dos 

valores dunha realidade tan afastada do contorno do alumnado, que debe 

identificar e expresar de xeito ordenado os conceptos.

 Favorecer a competencia literaria, acercando ao alumnado unha literatura de 

ficción, de calidade, nunha programación adaptada ao nivel de maduración do 

mesmo.

Departamento de Lingua e Literatura castelá

 Desenvolver a competencia lectora como xeito de adquisición das competencias 

básicas.

 Fomentar -crear ou desenvolver- o hábito de lectura, facendo que o alumnado 

garde unha porción do seu tempo para a lectura, medio imprescindible na súa 

maduración intelectual e emocional.

 Favorecer a competencia literaria, procurando que o alumnado aprenda a gozar 

coa lectura, a diferenciar as lecturas pola súa calidade e a gozar coa expresión 

das súas emocións a través de textos propios.

 Transmitir  a idea da lectura como fonte de información, procurando que o 

alumnado vaia adquirindo autonomía na selección e tratamento da mesma.

Departamento de Lingua e Literatura Galega

 Fomentar a lectura como medio fundamental no desenvolvemento   intelectual e 

persoal.

 Pular a lectura como vehículo para o coñecemento da praxe lingüística.

 Desenvolver a lectura en voz alta, tanto de textos literarios como non literarios, 

para espertar o interese  e a participación do alumnado na ESO.
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 Dedicar un tempo para  que o alumnado lea na clase, de xeito que perciba a súa

importancia.

Departamento de Matemáticas

 Fomentar o hábito de lectura no alumnado como medio para desenvolver a súa 

capacidade de comprensión.

Departamento de Orientación

 Fomentar a autonomía e iniciativa persoal do alumnado.

 Coñecer estratexias operativas de busca en Internet.

 Educar no uso crítico da información.

 Aprender a aprender.

 Desenvolver a competencia lectora.

Departamento de Tecnoloxía

 Desenvolver  a competencia lectora como medio para estimular  a capacidade 

de comprensión do alumnado.

 Fomentar a lectura como vehículo para obter información.

1.11  Metodoloxía e actividades

Departamento de Bioloxía

 Nos cursos de E.S.O. 

o Lectura de textos relacionados co tema traballado e actividades que 

esixen a lectura e interpretación do lido.

 No Bacharelato

o Lectura de artigos científicos extraídos dos medios de comunicación 

sobre os últimos avances e descubrimentos en Ciencia. Este traballo 
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enfócase cara o desenvolvemento da comprensión lectora á vez que se

pretende que o alumnado manexe terminoloxía científica.

 En todos os cursos

o Traballo co dicionario para que o alumnado adquira autonomía no 

proceso de aprendizaxe.

Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 1º e 2º de ESO 

o Lectura e comentario de artigos de actualidade e consulta de fichas 

para que o alumnado se familiarice co manexo de Bibliografía.

o Recomendación de libros para a súa lectura e posterior realización de 

comentarios sobre os mesmos.

 3º e4º de ESO

o Realización dun traballo sobre textos de tipo histórico -narrativos ou 

literarios- con comentario e redacción escrita.

 1º de Bacharelato (Historia Contemporánea)

o Utilización do libro de texto, con lecturas comprensivas, e realización de

lecturas e comentarios de textos históricos.

 2º de Bacharelato

Historia da Arte:

o Comentarios de textos sobre artistas e obras de arte.

o A comprensión da obra de arte como nivel de lectura.

Xeografía:
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o Lectura comprensiva de textos, interpretación de mapas e visita á 

Biblioteca na procura de información complementaria, como método de 

familiarización coa bibliografía.

Historia de España

o Recurso continuado ao libro de texto, con lecturas na clase por parte do

alumnado e realización de comentarios de texto.

Departamento de Economía

o Programación de visitas periódicas do alumnado á aula de informática 

para que desenvolvan a súa autonomía no uso das TIC, cara á 

adquisición de información relacionada coa materia, e para a realización

de actividades concretas ou dos traballos  propostos.

o Lectura de artigos periodísticos relacionados coa materia, tanto de 

prensa en xeral como de prensa máis  específica.

o Recomendación  de lectura de libros presentes no fondo da Biblioteca 

ou do Departamento.

Departamento de Educación Física

o Lectura  en voz alta ante os compañeiros e compañeiras de textos de 

diversa procedencia (libros, notas de clase...) para reflexionar sobre o 

seu sentido, como medio de aclarar  consolidar conceptos.

o Síntese de artigos de prensa especializada na materia, de interese para

o desenvolvemento de temas concretos.

o Posta en común de material bibliográfico procedente de Internet.

o Exposicións orais sobre regulamento, regras de xogo, medidas de 

campo, aspectos técnicos ou tácticos, do deporte en cuestión. Tamén 

sobre temas como nutrición, hábitos nocivos para a saúde,etc.
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Departamento de Filosofía

o O departamento elaborará unha escolma de textos canónicos e 

pendurará na web do centro, no “link” do departamento de filosofía. 

Igualmente, deixarase unha copia en material impreso, na conserxería.

o Elaboración dun catálogo de lecturas filosóficas que o alumnado ten á 

súa disposición na Biblioteca do centro.

o Sesións na Biblioteca nas que se explicará ao alumnado como facer 

uso dos manuais de Historia da Filosofía, dicionarios de filosofía e 

outras obras de referencia.

o Lectura diaria na clase de diferentes textos para análise das linguaxes 

específicas, os contextos sociais, culturais  e históricos dos mesmos, 

interpretacións e revisións críticas posteriores, e a comprensión e 

valoración actual da lectura realizada.

o Nas materias optativas do departamento, pularase a lectura  de prensa, 

recollida de noticias e debate de actualidade socioeconómica e política, 

tanto nacional como internacional.

Departamento de Física e Química

o Lectura, por parte do alumnado dos apartados do tema correspondente 

antes de que sexa explicado polo profesorado. Noutras ocasións, a 

lectura realizarase a posteriori da explicación.

o Lectura, por parte do alumnado, dos enunciados dos exercicios que se 

realizan na clase, antes de resolvelos. Procúrase que a lectura en voz 

alta sexa realizada co tono e a dicción adecuadas.
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Departamento de Francés

o Lectura de mensaxes curtas, de textos que reproduzan situacións 

básicas de comunicación...de xeito que haxa progreso na comprensión 

e, como consecuencia, na resposta.

o Lecturas individuais de textos franceses adaptados, textos concretos 

para alumnado concreto. Procurarase, sempre en función das 

circunstancias, unha ruptura da metodoloxía regrada, procurando crear 

momentos de lecer.

o Sempre que haxa posibilidade, programarase a asistencia do alumnado

dalgunha representación teatral en francés, incorporando a esa 

asistencia a lectura do texto.

Departamento de Grego

o Para que o alumnado se habitúe o antes posible á nova lingua que 

supón o grego, realizarase a lectura de pequenos textos gregos.

o Lectura de textos adaptados e traducións de autores gregos. En Grego I

tradúcense fundamentalmente Fábulas de Esopo e en Grego II textos 

de Xenofonte e Platón. Polo tanto, é moi recomendable a lectura de 

traducións destes autores.

o Traballo con dicionarios, tanto de grego como de galego ou castelán 

para buscar a etimoloxía das palabras e comprender mellor o seu 

significado.

o Recoméndase ao alumnado a consulta de dicionarios mitolóxicos para 

os aspectos relacionados con este tema. Tamén se recomenda a 

lectura de manuais de historia e de literatura sobre a época clásica.

En Grego II hai unha serie de lecturas obrigatorias:

22



 1º Trimestre : cantos I, VI, XVI e XXII da Ilíada.

 2º Trimestre : fragmentos de Safo, Alceo e Arquíloco. Edipo Rei de 

Sófocles.

 3º Trimestre: Asambleístas de Aristófanes.

Departamento de Inglés

o Lecturas en voz alta dos textos incluídos nos libros de texto ou de 

traballo do alumnado. Faranse preguntas na clase sobre o que se 

acaba de ler para que teñan que utilizar novo vocabulario e o asimilen 

ao que xa saben.

o Lectura e explicación das instrucións para a realización dos exercicios.

o Farase fincapé no uso correcto dos “falsos amigos” para evitar errores 

na comprensión ou expresión oral ou escrita das mensaxes.

o Fomentarase o uso do dicionario na aula e procurarase que tamén o 

teñan na casa, tanto en formato papel como dixital.

o Motivarase ao alumnado para que lea a revista “I love English”, que ten 

dispoñible na biblioteca ou entre a prensa que está nos currunchos de 

lectura ou anexos da biblioteca do centro.

o Lectura de textos relacionados coas celebracións máis importantes ao 

longo do ano (Halloween, St Valentine´s day...)

o No segundo ciclo da ESO, o alumnado debe ler un libro en inglés que 

inclúe historias curtas. A principios do curso  a lectura iniciarase na 

clase por parte do profesorado pero, pouco a pouco, o alumnado debe 

ir adquirindo autonomía na lectura.
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o na páxina web do Instituto existen enlaces con material publicado en 

internet relacionado con noticias de actualidade, reseñas de libros e 

películas...nas que se utilice un vocabulario sinxelo que permita unha 

correcta comprensión ao alumnado.

o Procúrase que o teatro (asistencia a representacións) sexa unha 

actividade habitual todos os cursos.

Departamento de Latín

o Lectura comprensiva de textos variados.

o Busca de  información  e elaboración da mesma.

o Tentarase que a busca e elaboración da información obtida teña como 

base a mestura ou integración de materiais impresos das aulas e da 

biblioteca escolar, con materiais ou recursos electrónicos.

Departamento de Lingua Castelá

o Atención individualizada: non consideramos conveniente a indicación 

dunha mesma lectura para toda unha clase -sobre todo , na ESO-, xa 

que iso significa unha uniformidade de gustos que está lonxe da 

realidade.

o Esta atención individualizada permítenos, á vez, crear dentro da clase  

unhas estruturas semellantes ao que pode ser un club de lectores/as, 

con aquel alumnado que manifesta gustos semellantes. Os devanditos 

clubs organízanse  arredor de “núcleos de interese” como Intriga, 

humor, Aventuras...

o A través dos grupos ou ben individualmente, realízanse actividades de 

“propaganda” dos libros, actividades periódicas dentro da clase como  
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elaboración de folletos sobre o autor e a obra, mesas redondas, lectura 

en voz alta dos mellores momentos...

o O proceso de animación á lectura realízase dun xeito gradual, de 

maneira que cada alumno ou alumna poida ir accedendo a niveles de 

lectura de maior dificultade e/ou a maior cantidade de lecturas, en 

función das súas características. Este proceso realízase  en catro 

fases :

 Achegamento: para alumnado que carece de hábito de lectura  e

ten dificultades para poder chegar a el.

 Afianzamento: cando o alumnado supera o primeiro nivel ou as 

dificultades que o provocaban.

 Achegamento á Literatura: para alumnado que xa acada unha 

situación que lle permite apreciar textos literarios de pouca 

complicación.

 Categoría de “Lector/a habitual” con nivel suficiente para poder 

apreciar calquera obra literaria de acordo coa súa idade.

Departamento de  Lingua Galega

Distínguese entre a lectura na aula e fóra dela, así como os niveis de ensino, ESO 

e Bacharelato, xa que o tratamento e as propostas han de ser diferentes.

 Dentro da aula

o Lectura en voz alta de textos para comentar, literarios ou non, xa que a 

lectura en voz alta axuda á concentración e estimula o interese e a 

participación no alumnado da ESO.
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o Previa posta en funcionamento das bibliotecas de aula móbiles, 

organizar tempo ao alumnado para que poida ler na clase un libro que 

escollan entre os que hai dispoñibles nas mesmas. A oferta de libros 

debería cambiar cada certo tempo (cada mes, por exemplo). O reparto 

desa porción de tempo faríase entre todas as materias.

 Fóra da aula

o Libros de lectura obrigatoria. Isto vén sendo unha práctica habitual, pero

débese procurar darlle un aire algo máis novo. Por exemplo, que o 

alumno ou alumna colgue a súa opinión sobre a lectura no Blog da 

Biblioteca.

o Fomentar o espazo da ágora como centro de intercambio de opinións 

sobre lecturas, faladoiros -organizados ou improvisados-, busca de 

libros de interese...

o Sería interesante probar os resultados que se conseguen co sistema de

deixar un libro nun punto para que alguén o recolla, sistema que, por 

outra banda, ten dado bos resultados noutros lugares.

Departamento de  Matemáticas

o Ao comezo de cada tema, o alumnado fará algunha lectura (tomada do 

libro de texto, prensa, revistas científicas ou Internet) na que haxa 

referencias aos aspectos históricos, aplicacións prácticas e 

curiosidades do mesmo.

o Lectura en voz alta e posterior explicación dos enunciados dos 

problemas que logo se resolverán.

o Lectura de libros  e artigos de divulgación matemática, tanto 

relacionados co que se traballe no Instituto, ou a nivel xeral.
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Departamento de Orientación

 Clases de apoio e /ou reforzo de alumnado de 1º de ESO

o Traballaranse textos de distintos tipos e en distintos soportes.

o Lecturas de textos sinxelos procedentes do libro de texto, ou ben, 

seleccionados polo profesorado. Estes textos, preferentemente, deben 

resultar próximos á vida cotiá do alumnado.

o Traballarase con fichas de reforzo da comprensión lectora.

o Unha sesión semanal debe dedicarse a adquisición de destrezas TIC. 

Unha das actividades consistirá en acceder aos distintos xornais dixitais

para extraer a noticia máis importante das distintas seccións.

o Media hora semanal estará dedicada á lectura libre (cada alumno ou 

alumna lerá o que lle apeteza, en voz baixa)

o No segundo e terceiro trimestre, o alumnado deberá realizar unha 

lectura obrigatoria dun libro entre varios propostos polo profesorado. Os

libros serán sinxelos e estarán adaptados á capacidade lectora de cada 

alumno ou alumna. A lectura compartirase entre a clase e a casa.

Departamento de Tecnoloxía

o Realizaranse actividades de busca, análise, selección, resumo e 

comunicación da información, a través da adquisición de léxico 

específico.

o Lectura de textos con actividades de explotación, que permiten traballar

de forma explícita os contidos relacionados coa adquisición da 

competencia lectora.
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o Lectura , en voz alta, do libro de texto  e dos apuntes para a 

preparación dos exames.

o Traballo das interrelacións entre texto escrito, visual e as diferentes 

simboloxías empregadas na materia.

o Presentación de proxectos dos que cada grupo deberá ler a Memoria 

do mesmo ante o resto do alumnado.

o Lectura de artigos de prensa e revistas técnicas para contextualizar a 

información, en temas actuais relacionados coa vida cotiá do alumnado.

1.12  Materiais e recursos

Departamento de Bioloxía

 Libros de texto

 Artigos científicos procedentes da prensa escrita.

 Dicionarios.

 Lecturas recomendadas que o alumnado pode encontrar na Biblioteca do centro:

Primeiro ciclo da E.S.O.:

 El libro de las 100 preguntas y respuestas. NiKolaus Lenz. de. Lóguez

 Atlas visual de los dinosaurios.Ed. Bruño

 El mundo de los animales misteriosos. Lothar Frenz. de. Siruela

 Atlas básico de ecología.Ed. Parramón

 El mundo de los animales. Desmond Morris.Ed. Siruela

 Atlas de zoología.Ed.Parramón

 Los animales salvajes.Ed.Espasa-Calpe

Segundo ciclo da E.S.O. e Bacharelato

28



 Oparín.El origen de la vida.Ed.Akal

 La especie elegida.J.L. Arsuaga e I.Martínez .Ed.temas de hoy

 Amalur, del átomo a la mente. Arsuaga e I.Martínez. de. Temas de hoy

 Genes de neanderthal. C. Laluenza Fox.Ed. Síntesis

 Os dados do reloxeiro. X. Mariño Alfonso. de. Universidade de Santiago de 

Compostela

 Grandes ideas de la ciencia. I.Asimov.Alianza editorial.

 Momentos estelares de la ciencia. I.Asimov.Alianza edit.

 ¿Dónde estamos? Dale Carlson. de. Paidós

 Ecocidio. Franz J.Broswimmer. de. Laetoli

 La venganza de la tierra. J.Lovelock. de. Planeta

 El origen del hombre. Manuel Seara Valero. de. Anaya

Departamento de Ciencias Sociais, xeografía e Historia

 Libro de texto.

 Artigos de actualidade.

 Libros recomendados.

Departamento de Economía

 A Biblioteca do centro , tanto para consultas de material impreso como en 

Internet.

 Artigos periodísticos.

 Lecturas recomendadas (a disposición do alumnado na Biblioteca do centro):

 J.K.Galbraith : La sociedad opulenta.
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 K.Marx: trabajo asalariado y capital.

 R.Tamames: Introducción a la economía internacional.

 J.L.Sampedro: Las fuerzas económicas de nuestro tiempo.

Departamento de Educación Física

 Artigos de prensa.

 Revistas especializadas.

 Recursos informáticos.

Departamento de Filosofía

 Artigos da prensa.

 Selección de artigos xurídicos das diferentes constitucións políticas de España e 

doutros países do entorno.

  Selección de textos filosóficos de Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Voltaire, 

Rousseau, Kant, …

 Recomendación de obras literarias que aborden temas sociais e políticos:

 Castelao:Sempre en Galiza.

 E.Blanco-Amor: Xente ao lonxe.

 J.L.Sampedro : La sonrisa etrusca.

 Nélida Piñón: A república dos soños.

 J.Saramago: A caverna.

 Lecturas obrigatorias:

 X.M.Domínguez : Para ser persona.Ed.Sinergia. 

 Simonne de Bouveaur:O segundo sexo.Xerais.

 Leonardo Boff:El águila y la gallina. de. Trota.
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 Lecturas recomendadas:

 Historia del pensamiento filosófico y científico de Reale e Antiseri.

 Historia da Filosofía de N. Abaggnano.

 Historia da Filosofía .Ed.espasa-Calpe.

 Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora.

 Psicología de papalia.

 Antropología de Marvin harris

 O comentario de texto .Ed.Xerais

 La psicología que nos ayuda a vivir de  Mª Jesús Alava Reyes

 Obras completas de J.Angel Valente

 Estética de David estrada

 Os castros de Neixón de Xurxo Ayán

 Atlas de Filosofía .Herder

Departamento de Física e Química

 Libros de texto.

Departamento de Francés

 Libros de texto.

 Lecturas adaptadas á idade e nivel do alumnado das coleccións en francés 

Satellites, Maxilire e Lire Davantage ou Evasion.

Departamento de Grego

Textos de autores gregos en adaptacións ou traducións.
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 Dicionarios.

 Dicionarios mitolóxicos.

 Lecturas obrigatorias

 Lecturas recomendadas:

Obras clásicas

 Odisea.Homero

 Antígona.Sófocles

 Edipo Rei.Sófocles

 As traquinias.Sófocles

 Medea.Eurípides

 Electra.Eurípides

 Hipólito.Eurípides

 Lisístrata.Aristófanes

 Asamblearias.Aristófanes

 Misántropo.Menandro

Novela histórica

 La canción de Troya.. Colleen McCallough

 Las últimas amazonas. Steven Pressfield

 Puertas de fuego.Steven Pressfield

 La hija de Homero. Robert Graves

 Teucro, el arquero de Troya. Fernando Lillo Redonet

 Helena, Helena, amor mío. Luciano de Crescenzo
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 La caverna de las ideas. José Carlos Somoza

 Homero, Ilíada. Alessandro Baricco

 Talos de Esparta. Valerio Manfredi

Departamento de Inglés

 Libro de texto

 Dicionarios

 A revista I love English, dispoñible na Biblioteca do centro

 Textos sobre as celebracións máis importantes ao longo do ano.

 Lecturas en inglés adaptadas.

 Enlaces na páxina web do Instituto con noticias de actualidade, reseñas de 

libros...

Departamento de Latín

Segundo ciclo da ESO:

 Serie de cómics baixo o título de Murena de Jean Anfaux e Phillippe Delaby , 

en edición de Planeta Agostini:

o Murena nº1, El púrpura y el oro.

o Murena nº 2, Arena y sangre.

o Murena nº3, La mejor de las madres.

o Murena nº 4, Los que van a morir.

o Murena nº5, La diosa negra.

o Murena nº 6, La sangre de las bestias.

 Colección para descubrir aos clásicos, da editorial Akal
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 Agamenón.La guerra de Troya. Anne-Catherinne.Vivet-Remy. Madrid,2002

 Los viajes de Ulises.Anne Catherinne.Vivet-Remy, Madrid,2002

 Julio César. La guerra de las galias.Anne-Marie Zarka, Madrid,2002.

Primeiro de bacharelato

 Eduardo Mendoza, El asombroso viaje de Pomponio Flato.Ed.Seix Barral, 

Barcelona,2008

Segundo de Bacharelato

 Plauto.Anfitrión, Aulularia,los cautivos.Edit.alianza.Madrid,1999

 Catulo.Poesías.edición de J.Carlos fernández Corte e J.Antonio González 

Iglesias. Cátedra, Madrid,2006

 Ovidio.Metamorfoses.(Clásicos en galego.Santiago de Compostela,2004)

 Cornelio Tácito.agrícola.Germania.Diálogo sobre los oradores(Introducións, 

traducións e notas de J.M.Requejo,Madrid 1981)

 Tito Livio.Los orígenes de Roma (edic. De Maurilio Pérez 

González,Madrid,1989)

Departamento de Lingua castelá

 As recomendacións das lecturas baséanse nun listado elaborado a partir das 

lecturas de maior éxito entre o alumnado. Este listado vai sendo modificado, 

sobre todo na primeira e segunda fase, a medida que  se advirte o cambio nos 

gustos do alumnado.

 Para a primeira fase do proceso de animación á lectura utilízanse cómics, libros 

de chistes, de adiviñas, fábulas, contos infantís..

 Para o segundo paso, sen deixar os textos do primeiro, inténtase que o 

alumnado acceda xa a unha lectura máis completa aínda que sinxela.procúrase 
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que, dentro do interese do alumno ou alumna concretos, sexa unha lectura que 

produza o efecto que se busca: crear o hábito lector. Deste xeito, recoméndanse

best-sellers adecuados á idade  e situación do alumnado. 

 Na terceira fase, empézase a introducir Literatura de certa calidade, pero que 

resulte sinxela para o alumnado, ou que conteña os ingredientes que o atrapan 

na lectura.

 Na cuarta fase, calquera libro adaptado ao seu nivel pode ser recomendado.

Departamento de Lingua galega

 Trabállase cunha lista aberta de libros para os distintos niveis, á que se 

incorporan novas entradas na medida que se producen novidades editoriais que 

se consideran de interese.

 Mostra de títulos propostos, por niveis:

Primeiro e segundo de ESO

 L.Frank Baum : O marabilloso mago de Oz.Ed.Xerais

 Concha Blanco: Quero que veñan meus pais.Casals

 Darío Xohan Cabana: As viaxes do príncipe azul.Galaxia

 Italo Calvino: Marcovaldo.Xerais.

 Pepe Carballude: Maldito DNI!.Xerais

 Lewis Carrol: As aventuras de Alicia no país das marabillas.Xerais

 Fina Casalderrey: Mutacións xenéticas.Vía Láctea

 […]

Terceiro curso de ESO

 Marilar Aleixandre: A banda sen futuro.Xerais
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 X.P.Docampo:A casa da luz

 Tucho Calvo: O xabaril branco.Ir Indo

 M.A.Fernández: O sangue dos Cortiña.Ed.A nosa terra

 Rosa Aneiros: Eu de maior quero ser.Sotelo Blanco

 Xosé Miranda: Pel de lobo.Xerais

 Ledicia Costas:Unha estrela no vento.Xerais

 Christine Nöstlinger: Horario de clase.Galaxia

 […]

Cuarto curso de ESO

 Xosé Miranda: Morning Star.Xerais

 A.D.Rodríguez Castelao:Retrincos.Ed.Galaxia

 Manuel Rivas: O lapis do carpinteiro.Xerais

 Carlos Casares: O sol do verán

 A.Fenández Paz: O centro do labirinto.Xerais

 Teresa Moure: A xeira das árbores

 Alice Vieira: a lúa non está á venda.Galaxia

 […]

Primeiro curso de Bacharelato

 Carlos Casares: Ilustrísima.galaxia

 Xosé Cid Cabido: Grupo abeliano.Xerais

 Manuel García Barros: As aventuras de Alberte Quiñoi.Vía láctea

 X.L.Méndez Ferrín: Arnoia,Arnoia.Xerais
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 Xosé Miranda: Morning star.Xerais

 Xosé Neira Vilas: xente no Rodicio.galaxia

 Manuel Rivas: Que me queres, amor?

 Antonio Tabucchi: Afirma Pereira.Ed.Positivas

 […]

segundo de Bacharelato

 Eduardo Blanco amor: a esmorga.galaxia

 Alvaro cunqueiro: As crónicas de Sochantre.Galaxia

 Álvaro Cunqueiro: Merlín e familia.galaxia

 Rafael Dieste: Dos arquivos do trasno.Galaxia

Departamento de Matemáticas

 Libro de texto

 Prensa, revistas científicas...

 recursos informáticos

 Libros e revistas de divulgación matemática:

 Xosé T. Area Otero e Trinidad P´erez López: De como aprendemos a contar e 

os aparellos empregados.

 Luís Cachafeiro lamosa: As matemáticas do corpo humano.

 Claudia Alsina: matemáticas de la vida cotidiana.

 Claudia alsina: Geometría cotidiana. Placeres y sorpresas del diseño.

 Páxinas de Internet

 http:/www.xtec.net

37



 http://cremc.ponce.inter.edu./carpetamagica/cuentosmate.htm
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Departamento de Orientación

 Aula de informática

 Fichas de reforzo da comprensión lectora (Guía do profesor da Editorial 

Santillana)

 Cómics, xornais, libros, revistas...para as sesións de lectura libre.

 Libros sinxelos para as lecturas obrigatorias.

Departamento de Tecnoloxía

 Recursos informáticos.

 Libros de texto

 Artigos de prensa e revistas especializadas.

1.13   A hora de ler

Unha vez á semana, e durante unha sesión de clase, todo o alumnado da  E.S.O. 

realizará simultaneamente a lectura dun libro (cómic, novela, revista, xornal…).

A elección da lectura será libre, se ben o profesorado orientará e asesorará ó 

alumnado que o precise. Para a práctica desta actividade é imprescindible a existencia

de bibliotecas de aula dotadas de fondos variados, en especial libros relacionados con 

diversas materias. Os libros de lectura non necesariamente deben ser da biblioteca do 

I.E.S., senón que os propios alumnos poderían achegar os seus libros, iniciándose así 

na importante tarefa de crear a súa propia biblioteca persoal. 

 Para evitar que esta hora de lectura coincida sempre coa mesma hora lectiva,  

determinarase, a principio de curso un horario rotativo de tal maneira que vaia 

consecutivamente correspondéndose a todas as horas do tempo lectivo: así, o 

primeiro luns sería a primeira hora, o segundo luns a segunda, e así sucesivamente 

ata completar ás trinta  e dúas horas semanais, reiniciándose o proceso.
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1.14. Olimpíada da biblioteca

Todos os cursos dende a biblioteca ademais de apoiar as distintas actividades e 

conmemoracións que se leven a cabo no centro organizarase a Olimpíada da 

biblioteca un concurso de preguntas e respostas sobre un tema que pareza 

interesante e que, na medida do posible teña algún tipo de relación co ano en curso. 

Ademais do concurso haberá unha exposición na que participarán todos os 

departamentos interesados

1.15  Avaliación

 Farase unha avaliación continuada dos avances ou dificultades da posta en 

marcha do plan anual de lectura.

 Teranse en conta, non só os índices de lectura, senón tamén a capacidade do 

alumnado para avanzar na súa competencia literaria e ser quen de afrontar 

textos cada vez máis complexos. Tamén se avaliarán as destrezas na busca e 

manexo de fontes en distintos soportes.

 Considerarase a súa actitude diante da lectura como medio de aprendizaxe, 

fonte de pracer e recurso para o desenvolvemento persoal.

 Valorarase a identificación e implicación co dos diferentes departamentos 

didácticos á hora de deseñar traballos ou actividades. 

 Condideraránse as suxestións de mellora en calquera dos aspectos deste 

documento, así como a cooperación e participación dos distintos membros da 

comunidade educativa na  posta en marcha do plan.
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