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BIBLIOTECA IES DO MILLADOIRO 

INTRODUCIÓN 

Segundo as instrucións do 1 de setembro de 2015 da Dirección xeral de centros de recursos humanos en relación coa organización e 

funcionamento das biliotecas escolares, os centros educativos disporán  dun espazo adicado exclusivamente à biblioteca concebida como 

centro de recursos da lectura información e aprendizaxe (Decreto 105/2014 do 4 de novembro) 

Segundo a Lei orgánica 2/2006 de 3 de maio, de Educación, modificada pola LOMCE, no seu artigo 13, así como o Marco de referencia para las 

BE (Ministerio de Educación 2011) a BE defínese como “centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe: contornos educativos.. 

apoian ao profesorado…e facilitan ao alumnado a aprendizaxe dos contidos curriculares, así como a adquisición de competencias e hábitos de 

lectura, nunha dinámica aberta á comunidade educativa. 

A biblioteca debe ademais favorecer á alfabetización múltiple entendida como: comprensión, utilización e avaliación crítica de diferentes 

formas de información, incluídos os textos e  imaxes escritos, impresos ou en versión electrónica. Tratándose dunha competencia esencial para 

á vida, dunha porta cara o resto das aprendizaxes”. 

Tendo en conta estas directrices, durante o curso 2015-2016, o equipo da biblioteca, xunto coa Dirección e a colaboración e  apoio da 

comunidade educativa, tentará levar a cabo unha serie de actuacións e de actividades para achegarnos a un modelo de biblioteca aberto, 

funcional e dinámico que responda as esixencias educativas actuais. Preténdese lograr a implicación e colaboración dos distintos 

departamentos e fomentar a interdisciplinariedade. 
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Tentaremos facer da biblioteca o lugar ao que acudir para facer traballos de investigación,  traballos por proxectos,encontrar respostas, 

facernos novas preguntas…, en definitiva,  facer da biblioteca unha  base de exploracións, seguindo o lema das BE para este curso 2015-2016. 

CONTEXTUALIZACIÓN  

É preciso ter en conta a realidade sociocultural do noso centro. O IES está situado nunha zona urbana, na localidade de Milladoiro (Ames), moi 

preto de Santiago de Compostela, tendo uns sinais de identidade propios. É fundamental destacar o feito de que é un centro novo, que abriu as 

súas portas no curso 2013/2014, cunha biblioteca baleira e sen dotación; cun mobiliario insuficiente, unhas caixas de libros doados, e un 

presuposto insuficiente para unha bibliografía  básica e elemental.  

O punto de partida deste curso è diferente tras dous anos de traballo, como quedou reflectido na Memoria que acompañaba á solicitude do 

PLAMBE. 

Contamos con novo mobiliario, pero seguimos carecendo de fondos informativos de todas as especialidades e de suficientes fondos de 

literatura xuvenil, subscricións á publicacións, máis equipos informáticos, etc. 

Faltan por desenvolver unha serie de documentos importantes para o funcionamento do centro, en particular o Plan lector, que se encontra en 

fase de traballo e  que marcará as líneas de actuación no que se refire ao fomento da lectura e mellora do rendemento académico. 

OBXECTIVOS 

 Promover entre a comunidade educativa o uso da Biblioteca  para a aprendizaxe, as prácticas pedagóxicas e o uso e desfrute da lectura. 

 Continuar co desenvolvemento dos clubs de lectura existentes, creando outros novos segundo a demanda do alumnado ou profesorado. 
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 Dotar á Biblioteca dos medios necesarios para o seu axeitado funcionamento coa ampliación de fondos. 

 Proporcionar ao alumnado a formación necesaria para utilizar os recursos dispoñibles de forma crítica e autónoma. 

 Apoiar ao profesorado nas súas necesidades de recursos para o desenvolvemento de proxectos, do proxecto lector e das actividades 

pedagóxicas dentro e fóra da aula. 

 Xestionar de forma centralizada todos os fondos dispoñibles no centro, tanto os que se atopan fisicamente na Biblioteca como os dos 

departamentos, coa axuda do Programa Meiga. 

 Facer da Biblioteca un elemento integrador e compensador das desigualdades, poñendo ao alcance do alumnado con dificultades as novas 

tecnoloxías e os materiais precisos para o desenvolvemento da súas capacidades e satisfacendo as súas NEAE. 

 Fomentar a lectura para espertar no alumnado unha actitude reflexiva e crítica ante as manifestacións da contorna e mellorar as súas 

competencias lingüística e artística. 

 Converter a Biblioteca no Centro Cultural do Instituto, con exposicións conmemorativas,temáticas, de autores, de novidades literarias, 

exposición de traballos do alumnado, ou da información da axenda cultural do barrio e a cidade. 

 Integrar a cultura impresa e a dixital imprescindible na sociedade actual, poñendo a disposición de alumnado e profesorado os equipos 

informáticos, a nova sección de fondos audiovisuais, mantendo ademais  actualizados o blog da biblioteca,  o do  club de lectura e a páxina 

web do centro. 
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 Promover o uso da biblioteca, facela accesible grazas a unha boa colocación e sinalización dos fondos. 

 Ofrecer unha pluralidade de espazos (tendo en conta as reducidas dimensións, consideraremos a posibilidade de utilizar o espazo exterior 

dispoñible) que fagan da biblioteca un lugar agradable e acolledor, permitindo un abano de posibilidades que vaian dende a lectura 

informal e relaxada ata o posto de lectura ben dotado e funcional, un lugar específico para o libro electrónico, realización de traballos, 

exposicións,  busca de información,lectura de prensa ou revistas,  etcétera. 

 Promover, como vimos facendo estes últimos anos, desde a biblioteca unha serie de actividades (clubs de lectura, certames, exposicións, 

concursos, lecturas en grupo, teatro,creacións literarias colectivas, etcétera) en colaboración con outros departamentos e coa 

vicedirección, incidindo  en particular nas actividades relacionadas coa animación á lectura, a loita contra as desigualdades e a igualdade 

entre homes e mulleres. 

ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

A Biblioteca escolar estará xestionada e organizada por un equipo de biblioteca composto por 5 membros. 

Terá unha profesora responsable: Margarita Rodríguez Ponseti, con unha dedicación horaria de 3 horas de reducción máis  3 de garda . 

A biblioteca abrirá todos os días durante os dous recreos,contando con un profesor encargado da biblioteca que atende unicamente a esta. 

Ademais o horario será completado polos integrantes do equipo de biblioteca.Permanecerá aberta durante un período de 14 horas lectivas á 

semana. 

Durante todo o horario lectivo, estará a disposición do profesorado do centro para ser utilizada como espazo didáctico. 
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O equipo de biblioteca estará formado por: María Esther Barroso Millán, Rosa López Boullón, Juan Luis de la Sotilla Varela, Félix Sánchez 

Boquete. 

Ademais a persoa  responsable formará parte da Comisión de Coordinación Pedagóxica do centro e informará nas reunións de Claustro de 

profesores das accións que se leven a cabo. Está previsto que o equipo da biblioteca celebre unha reunión semanal para coordinar os traballos 

de xestión e as actividades que se desenvolvan. 

En canto á xestión, os fondos seguirán a ser clasificados segundo a CDU, empregando o Programa Meiga. Darase a máxima difusión ás 

actuacións da biblioteca entre toda a comunidade educativa mediante correos electrónicos, boletíns, información nos taboleiros,  reunións do 

profesorado, blogs,  páxina web do centro etcétera. 

A biblioteca estipula o seu funcionamento mediante unhas normas xerais publicadas no seu blog e no taboleiro, así como nun tríptico 

informativo (que acaba de ser revisado e actualizado) e que se repartirá a finais de outubro, principios de novembro durante as  xornadas de 

formación de usuarios. 

ACTUACIÓNS PREVISTAS 

1º TRIMESTRE 

a) Xestión técnica e organización 

 Elaboración e distribución de carnés da biblioteca para o alumnado e profesorado  que se incorpore ao centro. O resto do alumnado 

seguirá utilizando o mesmo carné que no curso anterior. 



8 

 

 Reorganización de andeis e catalogación dos fondos documentais. 

 Revisión das peticións feitas polos departamentos en canto as  súas necesidades básicas en fondos documentais. A medida que os 

departamentos fagan as compras de fondos, estes pasarán á biblioteca para a súa catalogación. 

 Adquisición de novos fondos para aproximarse á porcentaxe dun 60% de libros de consulta, informativos, específicos das distintas áreas 

curriculares, tendo en conta as necesidades do proxecto lector e as necesidades do alumnado con especiais dificultades. 

 Subscricións a publicacións en galego e en castelán en papel ou en liña.  

b) Dinamización 

 Formación de usuarios: repartirase o tríptico coas normas de uso da biblioteca e, seguindo na liña das actuacións formativas do alumnado 

levadas a cabo  durante estes últimos cursos, haberá varias sesións formativas organizadas en colaboración co departamento de 

orientación e titorías. Elabórase un folleto informativo que recolla unhas orientacións básicas sobre os medios dixitais (como facer buscas 

no OPAC do Meiga para acceder dixitalmente á información dos nosos fondos) e impresos (libros de consulta, enciclopedias, dicionarios, 

xornais...) cos que conta a biblioteca para que todos os alumnos da ESO e BACHARELATO poidan acceder a eses recursos bibliográficos e 

audiovisuais dunha forma áxil e eficiente. 

 Realización de actividades para coñecer a biblioteca escolar, a organización dos fondos pola CDU e as distintas seccións en que están 

distribuídos. 
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 Proporemos a posibilidade de pedir alumnado voluntario para realizar labores de auxiliar bibliotecario nos recreos (busca de material, 

colocación dos fondos nos andeis, empréstitos, etcétera). 

 Fomento da lectura. As actuacións referidas ao fomento da lectura na biblioteca terán como marco de referencia as actuacións previstas 

no Plan Lector de Centro e as actividades referidas ao Club de Lectura. 

1. Plan Lector de Centro: neste momento, e tendo en conta que somos un centro de nova creación, contamos cunha proposta de Plan 

Lector de Centro realizada no segundo trimestre do pasado curso e pendente aínda de aprobación pola comunidade educativa. 

Dentro dos obxectivos que figuran nesta proposta, que pretendemos se poña en funcionamento en breve,  recollemos dous que 

supoñen a implicación directa da biblioteca: 

 Fomentar o hábito lector mediante a integración de todas as actuacións referidas á lectura dos distintos departamentos 

didácticos e da biblioteca.  

 Incorporar e utilizar a Biblioteca Escolar como un recurso imprescindible e un factor de compensación social. 

          Para acadar estes obxectivos levaremos a cabo as seguintes actuacións: 

 Elaborar  un Plan Anual de lectura ordenado por materias e cursos  onde se recollan as propostas de lectura dos departamentos 

didácticos e todas as actuacións referidas á animación á lectura da biblioteca. 
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 Itinerarios lectores. Crear na biblioteca unha sección de libros baixo o epígrafe “Hora de ler”, que conte cun índice de libros 

recomendados, ordenado por materias e cursos e na que se atoparán algúns dos libros suxeridos polos departamentos para o 

Plan Anual de lectura. 

 Potenciar o proxecto “Hora de Ler”,  favorecendo que as horas de garda se convertan en horas de ler  (sempre que non exista 

unha indicación concreta do profesor ausente) mediante o uso dos libros da sección da biblioteca “Hora de Ler”. 

 Creación e uso do que chamaremos BIBLIOcarpetas e que suporán contar con textos e actividades de todo tipo ordenadas por 

cursos e que estarán situadas na mesma sección da biblioteca “Hora de Ler”. 

 Creación progresiva de bibliotecas de aula con fondos da biblioteca e dos departamentos e que serán consideradas seccións da 

biblioteca do centro servindo  de apoio ao Plan Lector.  

 Elaborar guías de lecturas e exposicións na biblioteca coas novidades literarias adquiridas pola biblioteca. 

 Difundir o caderno de suxestións de compras xa creado e situado tanto na biblioteca como na Sala de profesorado para  contar 

cunha relación das peticións bibliográficas e audiovisuais dos departamentos que posibilite a súa compra dun xeito rápido. 

Cremos que pode tratarse dun método axeitado para crear usuarios habituais dos fondos da biblioteca e para integrar os 

departamentos no uso da biblioteca. 

 Potenciar o uso da Biblioteca como espazo didáctico. 
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 Celebración de datas sinaladas co obxectivo de fomentar a lectura compartida ou individual de textos narrativos, descritivos, 

dialogados, expositivos ou argumentativos.  

2. Club de lectura Leo no Milladoiro. Continuidade e potenciación do club de lectura cunha dedicación dunha ou dúas sesións mensuais 

ás reunións dos diferentes clubs. O número de sesións pode variar en función dos materiais audiovisuais e dixitais cos que 

apoiaremos as sesións e en función da densidade ou do interese da obra. Xa foi emitida a solicitude segundo a Convocatoria do 1 de 

setembro de 2015. 

          As actuacións xa promovidas estas semanas  son as seguintes: 

 Implicar ao profesorado na creación de clubs de lectura de distintos niveis (no curso pasado contamos con 5 profesores 

implicados de xeito permanente e con 2 máis que se ocuparon das sesións do 3º trimestre en 4º ESO e 2º ESO). 

 Reunión informativa  na que os profesores que desenvolverán as actividades do club de lectura explicarán o seu funcionamento e 

organización. 

 Manter o número de alumnos acadado neste curso, no que contamos ata con 78 alumnos que asistían con regularidade ás 

reunións e que participaron nas actividades organizadas polo club de lectura. 

 Presentacións con contidos informativos sobre as lecturas do primeiro trimestre elaboradas por cursos e  a súa publicación no 

blog do club de lectura: 

                     http://leomilladoiro.blogspot.com.es/ 

http://leomilladoiro.blogspot.com.es/
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         Ao longo do curso, levaranse a cabo as seguintes actuacións: 

 Creación de guías con diversas suxestións literarias e a súa difusión no blog. 

 Visitas culturais (intercambios de experiencias con outros centros escolares e clubs de lectura, saídas a bibliotecas non escolares, 

charlas, etcétera). 

 Información e dinamización cultural  

 Actividades relacionadas co día das bibliotecas, Samaín, 25 de novembro e 10 de decembro. 

c) Difusión  

Difundiranse os recursos que vaia adquirindo a biblioteca, sobre todo a través do correo electrónico a toda a comunidade educativa, dos blogs 

e da páxina web do centro. Na medida do posible e, en colaboración co Concello de Ames, co Concello de Santiago e con asociacións culturais e 

deportivas, informaremos a través dun taboleiro de toda e canta información cultural e de ocio e tempo libre sexa interesante para a 

comunidade educativa do instituto. Seguiremos en  contacto coa biblioteca municipal. 

 Actualización  dos blogs da biblioteca e do club de lectura. 

 Xornada de portas abertas a toda a comunidade educativa e, en particular, ás familias. 

 2º TRIMESTRE 

a) Xestión técnica e organización 
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 Verificación e avaliación do funcionamento da Biblioteca no tocante aos préstamos, comunicación cos titores, departamentos, 

alumnado, etcétera. 

 Comunicación cos departamentos para realizar novas peticións de recursos, se fose necesario. 

 Adquisición e catalogación do novo material seleccionado. 

 Mantemento de equipos informáticos e audiovisuais. Actualizacións dos blogs. 

b) Dinamización 

Formación de usuarios: actividades de manexo de fondos e de formación de usuarios: mochilas viaxeiras, exposicións arredor de temas 

concretos que impliquen a mobilización do fondo documental da biblioteca e a súa consulta por parte dos usuarios, etcétera. Coa finalidade de 

capacitar ó alumnado para un uso autónomo da biblioteca escolar e, por extensión, doutras bibliotecas, mediante a formación de usuarios. 

Colaboración co Equipo TIC do centro para levar a cabo un obradoiro de formación sobre “sites”, para así fomentar a competencia de 

tratamento da información e dixital   

Fomento da lectura 

 Concursos literarios ou doutro tipo organizados polo equipo de dinamización da biblioteca, en colaboración con varios departamentos, 

con premios para os gañadores: concurso de Micropoemas ou Microrrelatos, Concurso de fotografía con texto, Certame de lectura en 

voz alta ou de lectura dramatizada, … 



14 

 

Para acadar os obxectivos do Plan Lector en relación coa biblioteca promoveremos as seguintes actuacións: 

 Creación dunha  Mesa de Intercambio de libros e outros documentos, que poidan ser utilizados con relativa frecuencia por parte das 

persoas que forman a comunidade educativa.  

 Elaborar un xornal ou revista con achegas de toda a comunidade educativa e no que impliquemos a un grupo de alumnos cos membros 

do equipo da biblioteca. 

 Organizar visitas a outras bibliotecas (municipal e outras próximas). 

Club de lectura  

 Continuar coas sesións informativas sobre o desenvolvemento das actividades do club de lectura e coas reunións  quincenais ou 

mensuais para comentar as lecturas. 

 Elaboración dunha guía que recolla suxestións literarias por cursos que permitan ao alumnado contar con información para implicarse 

na selección das obras que lerán nos seguintes trimestres.  

 Charlas e actividades relacionadas coas lecturas do segundo trimestre. 

 Presentacións con contidos informativos sobre as lecturas do segundo trimestre elaboradas por cursos e  a súa publicación no blog do 

club de lectura: 

           (http://leomilladoiro.blogspot.com.es/) 

http://leomilladoiro.blogspot.com.es/
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 Colaboracións e intercambios con outros clubs e outras institucións da contorna, tanto de fondos como de experiencias, a través dun 

posible encontro sobre a mesma lectura. 

 Conmemoración do día da paz, do 8 de marzo, da semana da prensa, Xornadas gastronómicas francesas,… 

c) Difusión 

 Actualizacións dos blogs e da páxina web. 

 Información das  actividades culturais do Concello. 

3º TRIMESTRE  

a) Xestión e organización 

 Verificación e avaliación do funcionamento da biblioteca en canto aos criterios de préstamo de fondos, comunicación cos titores, 

departamentos, alumnado, etcétera. Comunicación cos departamentos para que fagan novas peticións de recursos se fose necesario. 

Mantemento dos equipos informáticos e audiovisuais. 

 Reorganización de andeis e catalogación dos fondos documentais. 

 Formación de usuarios: práctica da utilización dos catálogos dixitais en rede das bibliotecas.  

b) Dinamización 

Fomento da lectura  
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1. Para acadar os obxectivos do Plan Lector referido á biblioteca promoveremos as seguintes actuacións no terceiro trimestre: 

 Celebración de datas sinaladas: fomentar a lectura compartida ou individual de textos narrativos, descritivos, dialogados, expositivos, 

argumentativos  referidos ao Día das Letras Galegas e ao Día do Libro. 

 Actividade de debate sobre a proxección de películas inspiradas en libros. 

 Crear e difundir o uso dunha Axenda de Lecturas entre os usuarios da Biblioteca. 

 Elaboración de carteis e presentacións en soporte dixital para anunciar as novas da nosa biblioteca e as últimas adquisicións literarias. 

 Organización de visitas para as distintas etapas educativas de escritores, ilustradores, animadores culturais, contacontos, actores, 

etcétera. 

 Exposicións conmemorativas acompañadas de recensións de alumnos. 

2. Club de lectura: o club de lectura continuará coas reunións mensuais e coas actividades de fomento de lectura coordinándose sempre coa 

biblioteca para a realización de todas  as actividades que teñan esta finalidade. 

3. Apoio ao estudo ou outras actividades desde a biblioteca para a compensación das desigualdades sociais 

4. A colaboración  co Departamento de Orientación e a Dirección farase indispensable para contar cun número de fondos bibliográficos 

básicos que permitan paliar as desigualdades socioeconómicas do noso entorno, así como fondos destinados ao alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo. 
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5. Apoio a outros programas e proxectos de aula/ centro 

6. Colaboración extensible a todos os departamentos, tanto no día a día das clases, como no desenvolvemento de proxectos que se levarán 

a cabo ao longo do curso 2015/2016. 

c) Difusión 

 A biblioteca será un espazo vivo e aberto; a comunicación con toda a comunidade educativa será constante. As actuacións e actividades 

intentarán implicar a un número importante de profesoras e profesores, a todo o alumnado, persoal non docente  e as familias. 

 Utilizaranse os blogs, a páxina web do centro, os correos electrónicos, taboleiros no espazo exterior e interior. 

 O labor dos titores, a través do departamento de orientación a participación doutros departamentos, da dirección e, por suposto, do 

equipo da biblioteca será a base dun bo funcionamento. 

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN      

a) Criterios de avaliación 

 Grao de cumprimento dos obxectivos propostos no proxecto. Valoraremos o grado de consecución e, de ser o caso, analizarase o 

porqué. 

 Actividades desenvolvidas. Analizaranse as actividades dedicadas ao fomento da lectura, apoio ao plan lector, formación de usuarios e 

alfabetización informacional, apoio aos programas de aula-centro, integración da cultura impresa e a dixital, apoio á compensación das 

desigualdades sociais. 
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 Análise e valoración dos materiais creados polo equipo de apoio á biblioteca. Analizarase a repercusión de tódalas producións 

elaboradas polos profesores do grupo (guías de lectura, blog, manuais para usuarios, unidades didácticas, etcétera). 

 Organización dos recursos humanos do centro. Valoraremos se foi suficiente a dedicación do grupo de apoio á biblioteca e se é 

necesaria a ampliación de dito grupo. 

 Dotación dos recursos materiais da biblioteca. Valoraremos se os recursos materiais cos que se dotou a biblioteca foron suficientes para 

suplir as demandas dos usuarios da biblioteca. 

 Aplicación e repercusión do proxecto na práctica educativa. Observarase en que medida a biblioteca contribuíu á mellora do 

rendemento escolar.  

 Grao de satisfacción do grupo de apoio á biblioteca co traballo realizado. 

 Faremos un seguimento  e valoración do traballo trimestre a trimestre. 

 Cumprimento do plan lector do centro. Analizaremos os logros e incidencia de dito plan. 

 Grao de implicación na biblioteca da comunidade educativa. Valoraremos a repercusión das actividades da biblioteca,das de dentro e 

tamén das que transcenden as portas da mesma como os materiais elaborados e expostos,  as saídas didácticas, as colaboracións con 

outras bibliotecas da zona, as xornadas de portas abertas, etcétera. 
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 Actividades de formación do profesorado. Valoraremos as actividades realizadas polo equipo da biblioteca, relativas á xestión técnica, 

ao fomento da lectura, a educación documental etcétera 

b) Procedementos e instrumentos de avaliación 

 Observación e rexistro dos procesos e resultados obtidos nos mesmos. 

 Blog da biblioteca, Blog do club de lectura, páxina web do IES do Milladoiro. 

 Realización de enquisas por parte do alumnado, do profesorado e das familias. 

 Rexistro dos libros implicados no servizo de préstamo.  

 Memoria realizada polo equipo de apoio á biblioteca. 

ANEXO Á PROGRAMACIÓN DA BIBLIOTECA CURSO 2015_2016 

Dentro das actuacións de dinamización previstas para o 2º trimestre, procuraremos participar na convocatoria PROGRAMAS BIBLIOTECAS 

SOLIDARIAS PARA O CURSO 2015/16 tanto na iniciativa de “Voluntariado na biblioteca escolar” como na concesión do Selo “Biblioteca 

Escolar Solidaria”. 
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CLUBS DE LECTURA DO IES DO MILLADOIRO 

NOME: LEO NO MILLADOIRO 

FINALIDADE 

Consideramos de enorme importancia a creación de clubs de lectura no noso centro, xa que supón a introdución dunha dinámica nova entre o 

alumnado e tamén entre o profesorado e quizais co tempo entre toda a comunidade docente. Contamos coa positiva experiencia do curso 

anterior e pretendemos novamente o mantemento ao longo de todo o curso de varios clubs de lectura. Interesanos promover un club de 

lectura para dar visibilidade á lectura no centro e como factor de compensación social. 

O club de lectura será impulsado desde a Biblioteca co obxectivo de facer desta un centro de encontro ao que se acuda tanto á busca de 

recursos, lugar de lectura e tamén como lugar de reunión para falar de libros cos compañeiros. Impulsará ademais o Plan Lector de centro,  xa 

que ambos incentivarán a lectura de autores e xéneros diversos. Entroncaranse tamén nas actividades da biblioteca e, en particular, nas 

realizadas en colaboración co departamento de galego e de normalización para fomentar a lectura en lingua galega. 

Para fomentar o hábito lector e acadar as finalidades expostas levaremos a cabo as seguintes actuacións en relación co Plan Lector de Centro e 

coa Biblioteca: 

PLAN LECTOR DE CENTRO 
 Seleccionar para o proxecto “Hora de ler” unha relación de lecturas recomendadas ou obrigatorias con indicación dos cursos aos que van 

destinadas, relación de lecturas que formarán parte do Plan Anual de Lectura. 
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 No proxecto “Hora de Ler” fomentar que o alumnado elixa as súas propias lecturas, buscándoas na biblioteca, co fin de espertar neles o 

coñecemento dos libros e o pracer dunha lectura que responda aos seus intereses. 

 Fomentar unha lectura nun senso amplo: a lectura para aprender, para facer un resumo, para estar informado, para resolver un problema, 

para investigar e elaborar un traballo, pero tamén a lectura como divertimento.  

 Axudar a crear espazos de lectura individual e silenciosa, pero tamén espazos de lectura compartida. 

DENDE A BIBLIOTECA 
 Elaborar ao comezo de cada curso escolar un Plan Anual de lectura ordenado por materias e cursos e onde se recollan as propostas de 

lectura dos departamentos didácticos e todas as actuacións referidas á animación á lectura da biblioteca. 

 Itinerarios lectores. Crear na biblioteca unha sección de libros baixo o epígrafe “Hora de ler”, que conte cun índice de libros recomendados, 

ordenado por materias e cursos e na que se atoparán algúns dos libros suxeridos polos departamentos para o Plan Anual de lectura. 

 Club de lectura: pretende promover a participación dun grupo de alumnos e alumnas para compartir experiencias lectoras, coa mediación 

dun profesor ou profesora que conduza todo o proceso.  

ACTIVIDADES PREVISTAS 

 Reunión informativa sobre a presentación do club de lectura. Os clubs terán como obxectivo primordial fomentar a lectura segundo as 

preferencias temáticas (literatura xuvenil de aventuras, ciencia, mitoloxía, música, viaxes, intriga...) do noso alumnado. Despois de facer 

unha primeira reunión, reorganizaremos os grupos e proporemos posibilidades distintas. 

 Visitas culturais e encontros didácticos. As visitas culturais anunciaranse no centro a través do nome MilladoiroLe e terán sempre como 

prioridade a lectura en galego. 
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1. Encontros con bibliotecas da contorna  

2. Visita á Biblioteca Ánxel Casal 

3. Encontros con autores das obras escollidas 

4. Participar en blogs doutros clubs de lectura que compartan a mesma lectura 

5. Lecturas andantes. Aproveitaremos algunhas datas conmemorativas (Día do Libro, Día das letras galegas, Conmemoración do Día 

Internacional dos dereitos humanos, Día da muller…) para percorrer as aulas con lecturas públicas de poesía e narrativa en galego. 

6. Charlas sobre banda deseñada. 

7. Roteiros literarios e saídas didácticas con lecturas públicas de textos axeitados en espazos representativos da obra. Por exemplo, roteiro 

literario da obra Crime en Compostela de Carlos G. Reigosa, tendo en conta a proximidade do noso centro a Santiago de Compostela, 

espazo no que transcorre a obra. 

8. Concursos de lectura. 

COMPOSICIÓN E NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Trala reunión informativa o pasado xoves 24 de setembro contamos con sesenta alumnos inscritos e nove profesores implicados: cinco 

profesores dun xeito permanente e os outros catro profesores para algunhas sesións do 2º ou do 3º trimestre. Contamos con profesorado de 

castelá, galego, inglés, linguas clásicas, xeografía e historia e francés. A maior parte do profesorado proposto conta con experiencia no 

desenvolvemento dos clubs de lectura noutros centros e varios posúen certificación en Xornadas ou grupos de traballo de Bibliotecas 

escolares.  

Despois de analizadas as inscricións do alumnado, faremos varios grupos diferentes:  
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Club de lectura de 1º de ESO, de 2º ESO, de 3º ESO, de 4º ESO en francés, de 4º de ESO en galego e club de lecutra en galego para un grupo 

de 1º Bacharelato. 

Pretendemos tamén dar continuidade ao club de lectura de profesores creado no curso pasado e que tivo unha única sesión sobre a obra “As 

humanas proporcións” de Xesús Constela, autor que virá a formar parte da seguinte sesión no primeiro trimestre e dar continuidade ao club de 

lectura de banda deseñada. 

ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

Formaremos pequenos grupos dun máximo de dez persoas cada un. O profesorado responsable terá as seguintes funcións: distribución dunha 

lectura para cada grupo, busca de información para elaboración dalgunha ficha de lectura, exposicións, etc., organización do préstamo e da 

devolución, moderar e  animar a todos os membros dos clubs a expresar as súas opinión; realizar os cambios ou as adaptacións que sexan 

necesarias e que vaian xurdindo unha vez que os clubs empecen a súa andaina, acompañar ao alumnado que forma parte dos clubs durante as 

reunións, actividades, visitas, elección de novas lecturas, etc. En canto aos títulos, xa temos perfiladas algunas suxestións feitas polo 

profesorado ou polo alumnado. 

Como a nosa biblioteca carece dos fondos bibliográficos necesarios, poñeremos en marcha estes clubs acudindo ao préstamo interbibliotecario 

con varias bibliotecas coas que xa iniciamos os contactos, como a Biblioteca Municipal de Milladoiro e utilizaremos nun principio o blog 

http://librosaeito.blogspot.com.es/.  
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HORARIO E CALENDARIO PREVISTO 

Realizaremos unha primeira reunión informative na última semana de setembro. Na primeira quincena de outubro poñeremos en marcha os 

diferentes grupos. Reunirémonos, en xeral quincenalmente ou mensualmente ( adaptándonos ás épocas de exames ou outras actividades 

complementarias) durante dous recreos nun espazo da biblioteca habilitado para acoller a un grupo de alumnos non superior a 10 ou nunha 

aula pequena na que poidamos dinamizar o encontro ben con música axeitada á lectura ben con imaxes relacionadas coa lectura proxectadas 

nun canón. A flexibilidade será unha cualidade a aplicar para non perder a ilusión ao longo do curso. 

Persoa responsable dos clubs: Esther Barroso Millán 

MEDIOS QUE SE UTILIZARÁN PARA A SÚA DIFUSIÓN 

Páxina web do instituto: www.edu.xunta.es/centros/iesmilladoiro, blog da biblioteca: www.iesmilladoirobibliotecablogspot.com.es, blog 

específico (xa creado) para o club de lectura: http://leonomilladoiro.blogspot.com.es, exposicións, vídeos, correo electrónico ao profesorado, 

ANPA, ao resto do alumnado, prensa local, etc. Elaboracións de listaxes e de pósters para os taboleiros (entrada, biblioteca, aulas, etc.) cos 

libros que máis gustaron.  
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