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. 1.- ENTORNO SOCIAL. 
     
   O noso centro, o IES Pintor Colmeiro , está ubicado en Silleda, na comarca do Deza, 
ao NE da provincia de Pontevedra, e pertence ao partido xudicial de Lalín. Ocupa unha 
extensión de 169 km e ten, aproximadamente, uns 9000 habitantes (INE 2007), 
distribuídos en 33 parroquias e 250 lugares. Os seus municipios veciños son: Vila de 
Cruces, Lalín, A Estrada e Forcarei. 
 
 
  A meirande parte do alumnado provén de zonas rurais e moitas das súas familias 
dedícanse a actividades relacionadas co mundo do agro. É pequena a porcentaxe de 
alumnos que reside no núcleo urbano de Silleda. Nestes últimos cursos houbo un 
aumento de alumnos doutros países (Venezuela, Colombia, Romanía...) 
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. 2 .- HISTORIA DO CENTRO. 
 
    .2.1 .- RESEÑA HISTÓRICA DO IES PINTOR COLMEIRO 
 
 O IES Pintor Colmeiro é un centro que iniciou a súa andadura no curso 1998-99, 
sendo o primeiro, e polo de agora único, instituto do concello de titularidade pública. 
Aquel primeiro curso de 1998-99 o persoal do centro estaba formado por 26 persoas: 22 
profesores/as e 4 PAS. O número de alumnos e alumnas ascendeu a 292, distribuídos en 
11 unidades. 
 
 No curso 1999-2000, ademais de rematar a implantación da ESO, incorporouse 
ao centro unha unidade de educación permanente de adultos/as (EPA) e un programa de 
garantía social (perfil: servizos auxiliares de oficina). 
 
 No ano académico 2000-01 púxose en marcha a oferta de bacharelatos 
(humanidades e ciencias sociais e ciencias da natureza e da saúde) e a dos ciclos da 
familia de comercio e marketing (ciclo medio de comercio e ciclo superior de xestión 
comercial e marketing). Tamén se ampliou a oferta de garantía social cun segundo 
programa (perfil: dependente de comercio) e a de educación de persoas adultas coa 
implantación do nivel III. 
 
 No curso 2001-02 completouse a oferta de formación profesional específica coa 
implantación do ciclo medio de condución de actividades físico-deportivas no medio 
natural. 
 
. 2.2 .- OFERTA FORMATIVA 
 
Na actualidade, o IES Pintor Colmeiro conta coa seguinte oferta formativa: 
 
-ESO: tres grupos de 1º, catro de 2º, tres de 3º e tres de 4º. 
-Bacharelato: Dous grupos de 1º e outros dous en 2º (en cada curso, un grupo de 
bacharelato de ciencias da natureza e da saúde e outro bacharelato de humanidades e 
ciencias sociais). 
-Ciclo medio de comercio. 
-Ciclo medio de condución de actividades físico-deportivas no medio natural. 
-Ciclo superior de xestión comercial e marketing 
-Educación de adultos nivel ensinanzas básicas iniciais 
-Educación de adultos nivel ensinanzas conducentes á obtención do graduado en 
secundaria. 
-Educación de adultos: ensinanzas non regradas 
-Programa de cualificación profesional inicial. 
 
.2.3 .- OUTROS DATOS: 
Nº ALUMNOS: 350 
Nº PROFESORES: 53 
PARTICIPACIÓN EN PLANS E PROXECTOS EDUCATIVOS: Un proxecto 
Grundtvig  (actualmente no primeiro ano) / PLAMBE /  
DIMENSIÓNS DAS AULAS: Unha aula tipo ten uns 50 m2. 
Nº ordenadores: 135 (todos con conexión  a internet). 
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.2.4 .- DESCRICIÓN FÍSICA DO IES PINTOR COLMEIRO 
 

Espazo físico 
 
O  IES Pintor Colmeiro está situado nas aforas do casco urbano de Silleda. Está 

formado por un edificio principal  en forma de L, de dúas plantas, e outro edificio onde 
están as instalacións deportivas (para detalles de superficie construída e distribución, ver 
planos que se xuntan).  Entre os dous bloques e ao arredor deles  hai  grandes  espazos  
con céspede  e, no extremo máis alonxado, unha pequena  carballeira. 

 
Na planta baixa do edificio principal atópanse as dependencias administrativas e 

a maior parte das aulas específicas: 
• Secretaría 
• Despacho de Dirección 
• Despacho de Xefatura de Estudos 
• Despacho de Vicedirección  e Xefatura de Estudos de Adultos/as 
• Despacho de Secretaria 
• Despacho de Orientación 
• Conserxería 
• Sala de profesores 
• Aula de Debuxo 
• Aula de E. Plástica 
• Aula de Música e almacén de música 
• 2 Talleres de Tecnoloxía, dos que só funciona como tal un, o outro 

utilízase como comedor 
• Un almacén  
• 2 Aulas de Informática 
• 2 Aulas de Comercio 
• Aula de vídeo 
• Biblioteca 
• 1 Aula polivalente 
• Sala de visitas de pais 
• Sala de reunións da A.P.A. 
• Cafetería 
• Baños de alumnado, profesorado e persoal non docente 
 
Na planta superior  están as seguintes dependencias: 
 
• 13 Aulas de ESO 
• 4 Aulas de Bacharelato 
• 1 Laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía 
• 1 Laboratorio de Física 
• 1 Laboratorio de Química 
• 8 Despachos para os departamentos. 
• Baños do alumnado 
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No edificio  do polideportivo hai as seguintes dependencias: 
 
      Planta baixa 
 

• Pista de deportes que abarca os dous niveis 
• Despacho do profesor 
• Almacén 
• Duchas de alumnos 
• Duchas de alumnas 
• Duchas do profesor 
• Vestiarios alumnos 
• Vestiarios alumnas 
 
Planta superior 
 
• Aula do CM de Actividades Físico- deportivas 
•  Taller de bicicletas. 
• Despacho do Departamento 

 
 
 
 
. 3.- A BIBLIOTECA. 
 
    .3.1.- Introdución. 
 
    Antes de analizar detalladamente as características da nosa biblioteca, parécenos 
fundamental partir da definición de biblioteca escolar que presenta a Federación 
Internacional de Asociacións de Bibliotecarios (IFLA) : 
 
    “A biblioteca escolar proporciona información e ideas que son fundamentais para 
desenvolverse con éxito na nosa sociedade contemporánea, baseada na información e o 
coñecemento. Proporciona aos alumnos competencias para a aprendizaxe ao longo de 
toda a súa vida e contribúe a desenrolar a súa imaxinación, permitíndolles que se 
conduzan na vida como cidadáns responsables”. 
 
                                                    Manifesto UNESCO-IFLA sobre a Biblioteca escolar. 
 
   Compartimos tamén a definición do Ministerio de Educación e Ciencia (1995) : 
 
   “A biblioteca escolar é un centro de recursos multimedia, que funciona ao mesmo 
tempo como biblioteca tradicional con materiais impresos, como hemeroteca e como 
mediateca con materiais audiovisuais e informáticos. Este centro de recursos é unha 
colección organizada e centralizada de materiais diversos baixo a supervisión de 
persoal cualificado. Presta ao centro educativo múltiples servizos de información e 
ofrece acceso, por diferentes vías, a fontes de información e materiais complementarios 
que se atopan no exterior. Constitúe ademais un lugar favorable ao estudo, á 
investigación, ao descubrimento e á lectura”. 
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  Dende o equipo da biblioteca compartimos a idea de que a biblioteca, na sociedade 
actual, debe ser un centro de recursos ao servizo da comunidade educativa. Por unha 
banda, ofrece material impreso, organizado, e, por outra, trata de satisfacer as demandas 
que os novos tempos lle esixen, sobre todo, ofrecer información en distintos soportes, 
colaborar cos distintos departamentos do centro e fomentar a lectura. 
 
 
 
. 3.2 .- O equipo da biblioteca:organización e funcionamento. 
 
  Ao igual que nos cursos anteriores, a biblioteca conta cun equipo de apoio formado 
por sete persoas que se reúne unha vez ao mes para tratar todos aqueles temas de 
interese xeral (actividades propostas, organización do traballo, novas adquisicións...). 
Todos eles contan con dúas horas de dedicación á biblioteca no seu horario. Por outra 
banda, hai tamén profesorado que ten unha garda de biblioteca e colabora con ela, de 
xeito voluntario, e unha persoa que leva as bibliotecas de aula no Primeiro Ciclo. 
Plantexamos tamén a colaboración dos titores. Cunha periodicidade quincenal, deixase 
o caderno dos préstamos na biblioteca e faise a anotación no ordenador principal. 
 
  As principais funcións da persoa responsable da biblioteca son as seguintes : 
 

• Organizar as reunións mensuais co resto do equipo e manter informados aos seus 
membros, así como ao resto do claustro, de cada unha das actuacións que se 
vaian levar a cabo no centro ao longo do curso. 

 
• Dar resposta ás demandas plantexadas polo alumnado e o profesorado do centro, 

respecto ao material que se atopa na biblioteca. 
 

• Catalogar o material que vai chegando á biblioteca nos diferentes soportes. 
 

• Lembrarlle ao resto da comunidade educativa cada unha das datas relacionadas 
co mundo da lectura (Día do Libro, Día da Biblioteca, Día Mundial do Teatro...) 
e promover a participación do alumnado e do profesorado nas diferentes 
propostas que se vaian levar a cabo. 

 
• Organizar actividades para fomentar a lectura  no noso centro. 

 
• Actualizar o fondo documental da biblioteca. 
 
• Publicar no blog todas aquelas novas relacionadas co mundo da cultura (novas 

adquisicións, exposicións, conferencias, presentacións de libros...) 
 
• Realizar unha copia de seguridade dos arquivos dos datos do sistema. 
 
• Revisar e actualizar as bibliotecas de aula. 
 
• Redactar unha Memoria final que recolla todo o traballo levado a cabo ao longo 

do curso. 
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• Participar naquelas actividades de formación do profesorado relacionadas coa súa 
competencia profesional que poidan redundar nunha mellora dos coñecementos 
técnicos relacionados coa organización da biblioteca escolar (Encontros dos 
centros integrados no PLAMBE, Cursos de actividades de animación lectora...). 

 
• Na actualidade a persoa encargada da biblioteca ten unha redución horaria de 6 

horas. No seu horario dedícalle tamén 6 recreos. 
 
  O equipo da biblioteca ten as seguintes funcións : 

 
• Participar en cada unha das reunións mensuais organizadas para seleccionar 

actividades, adquirir novos materiais... 
 
• Coñecer o sistema informático ABIES para realizar préstamos e devolucións, así 

como para catalogar os diferentes materiais que chegan á biblioteca. 
 

• Propoñer actividades relacionadas coa animación lectora. 
 
• Colocar nos andeis o material (libros, CD’s, DVD’s...) que van devolvendo os 

alumnos e que quedan na mesa do bibliotecario. 
 

• Vixiar o uso correcto dos ordenadores. 
 
• Propiciar que cada unha das actividades que se leven a cabo na biblioteca se faga 

en silencio (haxa un ou varios grupos na mesma). 
 

 
 
 .3.3 .- O espazo físico. 
 
    Esta é unha das carencias da nosa biblioteca, que conta cuns 90 metros cadrados de 
superficie e, aínda que nos últimos cursos, fíxose unha importante reforma nos andeis e 
no mobiliario en xeral, comprobamos que falta espazo para albergar todos os fondos da 
mesma. 
 
  Os cambios consistiron na colocación de andeis abertos que facilitasen o acceso aos 
materiais e que aproveitasen totalmente o espazo, mesmo nas columnas, que se 
reservaron, sobre todo, para o material audiovisual (DVD’s, coleccións...). 
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  Por outra banda, contamos tamén cun novo ordenador para os alumnos no que estes 
poden consultar a base de datos da biblioteca. Teñen a súa disposición dúas impresoras. 
 
  Todos os ordenadores teñen conexión a Internet. Ao seu carón aparecen as normas de 
uso que indican claramente as páxinas que non se poden visitar. 
 
. 3.4 .- As normas da Biblioteca. 
 
- Calquera persoa da comunidade educativa que desexe utilizar os servizos da biblioteca 
debe presentar o seu carné de lector. En caso de non levalo consigo deberá coñecer o 
seu número. O bibliotecario comprobará os seus datos no ordenador principal da 
biblioteca. 
 
- Non se prestarán libros, nin CD´s, DVD´s... a aquelas persoas que teñan préstamos 
pendentes. 
 
- Os prazos dos préstamos son os seguintes: 15 días para os libros (prorrogables por 
outros 15) e 5 días para o material audiovisual (CD´s, DVD´s...) 
 
- Os dicionarios, enciclopedias... non se prestan, só se poderán consultar na biblioteca. 
 
- Só se poderá ter ata un máximo de 3 libros prestados ao mesmo tempo. Para os 
profesores este número será de 5. Se algún profesor precisase máis libros deberá 
comunicalo á persoa encargada da biblioteca. 
 
- Todas aquelas persoas que realicen actividades relacionadas co fomento da lectura e        
precisen material da biblioteca deben comunicalo á persoa encargada. Este material 
quedará rexistrado no ordenador principal e del farase cargo a persoa que organice a 
actividade. 
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- A persoa encargada das bibliotecas de aula baixará cada 15 días á biblioteca para 
actualizar no ordenador os datos de préstamos e devolucións do seu caderno. Esta 
mesma norma se aplica a aquelas persoas que colaboran na Hora de Ler. 
 
O profesor de garda da biblioteca ten asignadas as seguintes tarefas: 
 
- Facer os préstamos e devolucións no ordenador principal. 
- Colocar os libros que quedan enriba da mesa do bibliotecario. 
- Revisar os andeis (o material está ordenado alfabeticamente pero é necesario revisalo 
de forma periódica). 
- Manter o silencio na biblioteca. 
- Vixiar o cumprimento das normas expostas no decálogo da biblioteca. 
- Abrir as persianas, colocar a prensa e acender os ordenadores na primeira hora da 
mañá e apagalos a última. 
- Vixiar aos alumnos que estean utilizando os ordenadores (non está permitido entrar en 
foros ou blogs que non teñan relación coa actividade educativa, nin en xogos...) 
- Coñecer o sistema informático ABIES. 
- Avisar ao encargado da biblioteca de calquera anomalía detectada (libros en mal 
estado...) 
- Axudar ao profesorado de garda sempre que sexa preciso (ausencia de varios 
profesores...) 
 
  

. 3.5 .- Os fondos. 
 

     Neste momento contamos con 10.000 exemplares nos distintos formatos (libros, 
DVD’s, CD’s…) que catalogamos seguindo o programa informático ABIES 2. Todos os 
membros do equipo da biblioteca colaboran nesta tarefa e, no ordenador principal, 
temos unha serie de carpetas con instrucións para levar a cabo este traballo. A meirande 
parte do material está na biblioteca, aínda que tamén contamos coas bibliotecas de aula, 
dende hai varios cursos, no primeiro ciclo da ESO. A nosa idea é poder contar con elas 
en todos os niveis educativos (tamén están en funcionamento no PDC). 
 
  Os libros están catalogados segundo a CDU, aínda que adaptada ás necesidades do 
centro. Por outra banda, o programa ABIES conta con algúns apartados como o de 
“Procedencia” e “Ubicación” que nos permiten saber en todo momento onde  se atopan 
os materiais da biblioteca. No caso de que se leven a cabo exposicións ou actividades de 
animación lectora, os profesores implicados deberán comunicar á persoa encargada da 
biblioteca os materiais que van utilizar e o tempo que consideran necesario para dispor 
dos libros, DVD’s, etc… 
 
 
 
. 3.6 .- O horario. 
 
   No presente curso a biblioteca non ten ocupadas todas as horas con profesorado de 
garda, aínda que a meirande parte das horas permanece aberta e sempre hai a 
posibilidade de que baixe un ou varios grupos de alumnos acompañados dun profesor. 
Está aberta en todos os recreos ( de 10:30 a 10:50 e de 12:30 a 12:50) así como na tarde 
dos xoves.  
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  A meirande parte dos préstamos faise nos recreos, aínda que tamén no resto das horas, 
sempre que haxa profesor de garda. Este ano, ao incorporar a Hora de ler , foi posible 
que os préstamos se fagan nas mesmas aulas, se estas contan con biblioteca.   
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
8:50 - 
9:40 

 ANA DÍAZ    

9:40 - 
10:30 

RAMÓN 
BALADO 

 MARISA 
DÍAZ 

  

RECREO MARISA 
DÍAZ 

ANA DÍAZ ANA DÍAZ BERNARDO 
INSÚA 

ANA 
DÍAZ 

10:50 - 
11:40 

 CARMEN 
ARES 

ANA DÍAZ Mª JESÚS 
GONZÁLEZ 

ANA 
DÍAZ 

11.40 - 
12.30 

BELÉN 
GONZÁLEZ 

ANA DÍAZ MARISA 
DÍAZ 

Mª JESÚS 
GONZÁLEZ 

ANA 
DÍAZ 

RECREO ANA DÍAZ / 
FE 
FERNÁNDEZ 

ANA DÍAZ BERNARDO 
INSÚA 

DIEGO 
ROJO 

ANA 
DÍAZ 

12:50 - 
13.40 

  CARMEN 
ARES 

BELÉN 
GONZÁLEZ 

 

13:40 – 
14:30 

BERNARDO 
INSÚA 

BRUNO 
MONTERO

 CARMEN 
ARES 

 

TARDE      
15:50 -
16:40 

   ANA DÍAZ  

16: 40 – 
17:30 

   ANA DÍAZ  

 
 
 

 
. 4.- COMPETENCIA LECTORA DO ALUMNADO. 
 
   Despois de analizar as avaliacións iniciais en cada uns dos grupos do noso centro, así 
como o resto de probas que imos realizando ao longo do curso, chegamos ás seguintes 
conclusións: 
 

- A competencia lectora dos nosos alumnos é deficiente. 
 
- Hai unha porcentaxe importante de alumnos que presentan graves dificultades a 

nivel oral e escrito. 
 

- A expresión escrita non é axeitada en cada uns dos niveis educativos (detéctanse 
moitas faltas de ortografía, interferencias lingüísticas galego-castelán, erros en 
Morfosintaxe...) 

 
- Dificultades para distinguir as ideas principais e as secundarias nos textos. 
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- Pouco hábito lector (A porcentaxe de bos lectores é moi baixa tanto en ESO 
coma en Bacharelato). 

 
- Escaseza na competencia léxica e literaria. 

 
- Preferencia polos medios audiovisuais. 
 
- Descoñecemento dos clásicos. 
 
- Falta de hábitos á hora de buscar información. 

 
- Desorientación á hora de escoller un libro. 

 
- Dificultades para captar a intención dos textos. 

 
- Ausencia de avaliación do hábito lector. 

 
- Insuficiente exercitación das destrezas lectoras. 

 
- Rexeitamento da lectura como fonte de pracer. 

 
 
 
 
 .4.1.- AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO. 
 
 Incluímos neste apartado os resultados da Avaliación de Diagnóstico 2009. 
 
                          
. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
. Puntuación directa centro: 12,6. 
. Puntuación directa máxima: 20,0. 
. A puntuación directa fai referencia á media das puntuacións directas do alumnado do 
centro nesta competencia sobre un máximo de 20,0 puntos. 
 
 . Puntuación transformada : 500. 
 . Grupo ISEC ao que pertence o centro: Medio. 
 . A puntuación transformada refírese á puntuación do centro, expresada nunha escala de 
media 500 e desviación típica de 100. 
 . Utilízase o índice socioeconómico e cultural (ISEC) como elemento definitorio dos 
contextos dos centros, co fin de realizar unha apreciación contextualizada dos seus 
resultados. Constrúense a partir de variables relativas ao nivel de estudo, á situación 
laboral e profesional das familias e aos recursos culturais e materiais do fogar. 
 
  Segundo os resultados deste índice, os centros agrúpanse en tres niveis: 

- Baixo 
- Medio 
- Alto 



IES Pintor Colmeiro  ·  Proxecto de Lectura  ·  Páxina 13 
 
  A continuación móstrase a puntuación media obtida polo noso centro en relación coa 
media de Galicia e coa media dos centros incluídos no mesmo tramo de ISEC: 
 
 Media Centro Media Galicia Media ISEC 
Comprensión lectora 512 500 497 
Comprensión oral 485 500 497 
Expresión escrita 489 500 496 
Total Competencia 500 500 496 
 
A diferenza da media do noso centro é: 
. Non relevante con respecto á media de Galicia (non presenta variacións significativas 
con respecto da media da Comunidade Autónoma). 
. Non relevante con respecto á media dos centros do mesmo grupo ISEC (non presenta 
variacións significativas con respecto da media dos centros do mesmo grupo ISEC). 

 
 
  Unha vez detectadas as principais carencias dos alumnos do noso centro parécenos 
fundamental a elaboración dun Proxecto Lector coordinado, que implique a toda a 
comunidade educativa (profesorado, alumnado e familias) para establecer estratexias 
conxuntas tanto entre o profesorado entre sí, coma entre este e as propias familias. Para 
iso é necesario un compromiso da totalidade do profesorado nesta labor e unha 
planificación que especifique axeitadamente obxectivos, actividades, responsables, 
tempos, formas de seguimento e avaliación.  
 
   As propostas de mellora na comunicación lingüística, fan aconsellable a inclusión no 
currículum dos seguintes aspectos : 
 

- Fomentar os hábitos de lectura e potenciar a expresión oral e escrita dende todas 
as materias. 

- Elaborar actividades de mellora de comprensión e expresión oral no currículum 
de Lingua. 

- Incluír probas orais nos sistemas de avaliación. 
 
  Queremos destacar que nos últimos anos de xeito individual, especialmente nas áreas 
lingüísticas, o profesorado inclúe no seu currículum e traballa cos seus alumnos a 
Comprensión oral e escrita, a Expresión oral e escrita e a Lectura. 
 
 
 
 
. 5 .- REFERENCIAS  LEGAIS. 
 
   Na LOE é fundamental o reforzo da lectura : “Sen prexuízo do seu tratamento 
específico nalgunhas áreas de etapa, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, 
a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da comunicación e a información e a 
educación en valores traballaranse en todas as áreas”. 

 
  No artigo 26.2, que fai referencia á Educación Secundaria, podemos ler : “A fin de 
promover o hábito da lectura, dedicarase un tempo á mesma na práctica docente de 
todas as materias”. 
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  No Decreto 133/2007, do 5 de xuño, que regula as ensinanzas de Educación 
Secundaria en Galicia, aparece recollido, no Anexo V, o Proxecto Lector de Centro. 
No artigo 5 podemos ler o seguinte : “A lectura constitúe un factor primordial para o 
desenvolvemento das competencias básicas. Os centros docentes garantirán na práctica 
docente de todas as materias un tempo dedicado á lectura en todos os cursos da etapa, 
de acordo co Proxecto Lector de Centro”. 
 
  O Proxecto Lector de Centro é un documento que integra todas as intervencións do 
centro destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades informativas. 
Procura a adquisición das competencias básicas, especialmente  da competencia 
lingüística, do tratamento da información e a competencia dixital, da competencia 
cultural e artística e da competencia para aprender a aprender. 
 
.  Obxectivos : 
 

- Desenvolver a competencia lectora. 
- Favorecer a competencia literaria. 
- Educar no uso crítico da información. 
- Fomentar o hábito da lectura. 
- Apoiar a adquisición das competencias básicas. 
 

. Requisitos: 
  

- No deseño e desenvolvemento do Proxecto Lector participará todo o 
profesorado das distintas Áreas e Ciclos. As actividades previstas integraranse 
nas diversas programacións. 

- A coordinación corresponderá preferentemente á persoa dinamizadora da 
Biblioteca Escolar. 

- Afectará a todos os niveis de ensino obrigatorio. 
- É un documento a medio prazo que se incorpora ao Proxecto Educativo de 

Centro. 
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.6 .- ACTIVIDADES LEVADAS A CABO DENDE A BIBLIOTECA . 
 
  No presente curso e, tendo en conta que xa se propuxera outros anos e mesmo se 
levara á práctica con bos resultados, decidimos implantar de xeito máis sistemático a 
chamada HORA DE LER. A idea foi proposta á CCP e comezamos a elaborar o 
horario para que, dende as distintas materias, se puidese dedicar un tempo diario á 
lectura. Cada profesor decidiu os tempos e os momentos máis axeitados. 
 
                                                                         HORA DE LER  (CURSO 2009/ 2010) 
 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
8:50-
9:40 

    1ºESO B 
(Eva,20’) 
*2ºBAC B 
(Ana,20’) 

9:40-
10:30 

   1ºESO B/C 
(Diana, 20’) 

1ºESO A (Eva, 
20’) 
2ºESO C (Ana, 
20’) 

10:50-
11:40 

1ºESO B/C 
(Diana, 20’) 

  4ºPDC 
(Carmen, 
20’) 
4ºESO B 
(Marisa, 20’) 

 

11:40-
12:30 

     

12:50-
13:40 

1ºESO A 
(Eva,20’) 

  2ºESO B 
(Ana,20’) 
2ºESO A/C 
(Diana, 20’) 

*2ºBAC 
A(Ana,20’) 
1ºESO A (Fe, 
20’) 

13:40-
14:30 

 1ºESO C 
(Eva, 20’) 
1ºESO B 
(Fe, 20’) 

1ºESO A (Fe, 
20’) 

1ºESO C 
(Eva, 20’) 
3ºESO B 
(Carmen, 
20’) 
1º ESO A 
(Fe, 20’) 

4ºESO A 
(Marisa, 50’) 

15:50-
16:40 

   1ºESO B 
(Eva, 20’) 
 

 

16:40-
17:30 

   2ºESO D 
(Eva, 20’) 

 

 
 
  Por outra banda, continuamos e ampliamos as BIBLIOTECAS DE AULA. Na 
actualidade contamos con 9 repartidas entre o Primeiro Ciclo da ESO e 3º e 4º PDC. A 
nosa intención e implantalas tamén no 2º Ciclo. Todas elas foron renovadas 
parcialmente. Hai unha persoa que ten un recreo dedicado aos préstamos e varios titores 
colaboran de xeito voluntario coa actividade. Os préstamos constan no ordenador 
principal da biblioteca . 
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  Outra das actividades de fomento da lectura que está a dar bo resultado son as 
MOCHILAS VIAXEIRAS. Neste momento temos 5 que imos repartindo entre o 
alumnado do Primeiro Ciclo da ESO. O contido é variado (Banda deseñada, obras 
clásicas, literatura contemporánea, películas, …) e cada ano vanse renovando. Cada 
mochila leva unha libreta na que as familias poden deixar comentarios sobre o seu 
contido. Agora mesmo están en 2ºESOB, e seguramente, ao rematar o curso, esta 
actividade teña chegado a todo o alumnado do Primeiro Ciclo. 
 
 

                                 
  
  Tamén fixemos fincapé na FORMACIÓN DE USUARIOS, aspecto fundamental 
para familiarizar aos alumnos coa ubicación dos materiais da biblioteca e para tentar 
conseguir lectores autónomos. A principios de curso elaboramos un Power Point 
(“Coñece a túa Biblioteca”) e baixamos aos alumnos por grupos. Esta actividade deu bo 
resultado . Tamén creamos un EQUIPO DE COLABORADORES que, nos recreos, e 
de xeito totalmente voluntario, axuda na colocación dos diferentes materiais, informa 
aos compañeiros en caso de dúbida, explica as normas … Moitos comezaron a manexar 
de xeito autónomo a base de datos da nosa biblioteca, accesible nun dos ordenadores. 
 
  Elaboramos de xeito multidisciplinar varias actividades relacionadas con cada unha 
das efemérides do ano ( DÍA DA PAZ, DÍA DO LIBRO, …)  e outras que foron 
xurdindo e que nos pareceron interesantes (EXPOSICIÓN SOBRE TOPONIMIA E 
TRADICIÓN ORAL, O LATÍN E O GREGO NA PUBLICIDADE…) A resposta 
do alumnado foi moi boa. Partimos das VIAXES DE ULISES 
e elaboramos cada actividade tendo en conta este tema 
fundamental que presidiu todos os traballos ao longo do ano. 
Fixemos chegar esta información ao resto do profesorado 
dende principios de curso. 
 
 
  A continuación detallamos cada unha das etapas da viaxe: 
 
 . 1ª etapa:mes de outubro. 
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    Comeza a viaxe partindo da nosa biblioteca. Coincidindo co Día da Biblioteca (24 
de outubro) baixaremos por grupos aos alumnos de 1º da ESO, e a todos aqueles que 
desexen participar na actividade, e traballaremos por medio do Power Point (“Coñece a 
túa Biblioteca”). O obxectivo é dar a coñecer o material do que dispoñemos, a 
colocación do mesmo… a través de imaxes e xogos. Está previsto tamén realizar un 
Marathón de lectura (para alumnos e profesores) con textos de A Odisea. 
 
   Ao igual que no curso pasado, comezaremos coas Mochilas Viaxeiras (1º Ciclo da 
ESO). Este ano serán 5 as mochilas que viaxarán ata as casas dos alumnos e das que 
poderán disfrutar as familias. 
 
  Imos entregar tamén a todos aqueles que se queiran embarcar con nos nesta aventura 
uns cadernos de viaxe. Como seguramente non chegarán para todos, resultarán 
premiados os 80 primeiros lectores que se acheguen a pedir un préstamo na biblioteca. 
 
 
. 2ª etapa:novembro/decembro. 
 
  Está prevista unha Exposición fotográfica que baixo o título de “Coñece o teu 
entorno” tratará de achegarnos aos lugares que forman parte da nosa zona. 
Traballaremos tamén a Toponimia e a Tradición oral. Esta actividade, ao igual que 
todas as que se fagan no curso, será multidisciplinar, contará coa implicación de varios 
departamentos (E. Física, Latín e Grego, Galego…) 
 
. 3ª etapa: xaneiro/ febreiro. 
 
  O título desta actividade será “Accións pola Paz”. Traballaremos as conquistas, a 
astronomía, as guías de navegación, a música (os cantos das sereas). 
 
  No mes de febreiro está prevista unha saída ao Courel cos alumnos do Ciclo de 
actividades e de Cultura Clásica. 
 
. 4ª etapa:marzo. 
 
  Coincidindo co Día da Muller Traballadora “As intrépidas mulleres” levarannos, 
partindo de Penélope, a revisar a figura da muller na tradición literaria. 
 
. 5ª etapa:abril/maio. 
 
  O Día do Libro (23 de abril) permitiranos facer unha “Viaxe a través dos libros” 
(cómics, libros de viaxes…) 
 
  O Departamento de Inglés lembraranos a figura de Shakespeare a través dunha 
exposición. 
 
  Contaremos tamén coa colaboración do Departamento de Actividades físico-deportivas 
no Medio Natural na creación de Rutas Literarias. 
 
. 6ª etapa:xuño.  
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  Na última etapa da nosa viaxe “Chegamos a Ítaca”. Faremos unha valoración das 
distintas etapas da viaxe e temos prevista unha saída ás Cíes cos alumnos colaboradores 
da Biblioteca. 

 
  Dende o BLOG DA BIBLIOTECA fomos informando de cada traballo realizado e 
propoñendo numerosas recomendacións de lectura, actividades arredor dos libros 
(preguntas sobre Mitoloxía, Literatura contemporánea e clásica,…) Foron moitos os 
alumnos que se animaron a respostar ás cuestións plantexadas en concursos e que 
fixeron propostas de compras á biblioteca . 
 
  Os CLUBS DE LECTURA do centro tamén contribuiron a fomentar o intercambio de 
opinións sobre os libros. De xeito presencial ou virtual foron un xeito de que os 
alumnos se acheguen á lectura. 
 
  Continuamos premiando ao LECTOR DO MES, é dicir, a aquela persoa que lera 
máis ao longo de cada un dos meses do ano. Facer unha recomendación de lectura, 
elixir un libro concreto e aconsellalo ao resto dos compañeiros foi para moitos un xeito 
de ver recoñecida a súa afición polos libros. 
 
 
 
. 7 .- O  PROXECTO  LECTOR. 
 
   Tendo en conta as distintas aportacións dos departamentos do noso centro, o traballo 
realizado nestes últimos anos e os logros obtidos, as nosas propostas centraranse nas 
seguintes cuestións: 
 

- A implicación do profesorado na tarea de fomentar a lectura dende todas as 
áreas. 

 
- O traballo coordinado dende a Biblioteca para a proposta de lecturas axeitadas a 

cada un dos niveis educativos. 
 
- Entender a lectura como un proceso do que tamén deben formar parte as familias. 
 
- A utilización nas aulas de moitos tipos de textos en varios soportes. 
 
- Traballar conxuntamente co Departamento de Orientación fomentando a lectura 

comentada e reflexiva a través de cuestionarios específicos entregados aos 
titores. 

 
- Configurar a Biblioteca Escolar como un espazo ben dotado de recursos e que 

serva como elemento dinamizador de toda a comunidade educativa, convertíndoa 
nun verdadeiro centro de recursos de información sobre os que toda a 
comunidade incidirá para levar a cabo as tareas de ensinanza- aprendizaxe. 

 
- Promover a lectura como vía de acceso á información e como medio de 

compensación de desigualdades. 
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- Desenrolar a autonomía dos alumnos, potenciando o seu sentido crítico e 
selectivo no que respecta ás súas lecturas. 

 
- Elaborar guías de lectura para facilitar a comprensión lectora dos textos. 

 
- Proporcionar a alumnos e profesores clasificacións temáticas dos materiais da 

biblioteca. 
 

- Desenrolar nos alumnos a necesidade da lectura, fomentando a práctica de 
adquirir documentos escritos e promovendo a consolidación de hábitos lectores 
relacionados tanto co ámbito académico como co tempo libre e o pracer persoal. 

 
- Estimular ao alumnado na adquisición e desenrolo da competencia lectora, 

atendendo á diversidade dos seus intereses, necesidades, capacidades e 
circunstancias persoais e sociais. 

 
 
  
 
 
 
 
. 7.1.- PROPOSTAS DOS DEPARTAMENTOS. 
 
    . Departamento de Francés: 
 
    . Nos cursos de 1º, 2º e 3º da ESO : 
      

- Identificación, lectura e creación de textos descriptivos, narrativos e dialogados. 
- Lectura de obras adaptadas aos niveis de principiante. 
 
. Nos cursos de 4º da ESO, 1º e 2º de Bacharelato: 
 
- Introducción á lectura e interpretación de textos literarios clásicos en lengua 

francesa. 
- Iniciación á poesía: 
- Hereux qui, comme Ulysse, a fair un bon voyage de J. du Bellay. 
- Demain, dès l’aube…de Victor Hugo. 
- L’albatros de Charles Baudelaire. 
- Chanson d’automne de Paul Verlaine. 
- Le dormeur du val  d’Arthur Rimbaud. 
- Le cancre de Jacques Prévert. 
- Les caligrammes de Guillaume Apollinaire. 

 
     . Lectura e comentario de textos seleccionados da literatura clásica francesa: 
     

- Les trois Mousquetaires de A. Dumas. 
- Les Miserables de Victor Hugo. 
- Madame Bovary de G. Flaubert. 
- Le malade imaginaire de Molière. 
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- Le tour au monde en 80 jours de Jules Verne.                      
- Nana d’Émile Zola. 
- Le Rouge et le Noir de Sthendal. 
- Les contes de Maupassant. 

  
 

           
 
. Lectura en Bacharelato de fragmentos da obra d’Albert Camus L’étranger. 
 
 
. Departamento de Latín e Grego: 

• Lecturas obligatorias :  

Están propostas na programación as seguintes lecturas :  

-Na asignatura de Cultura Clásica impartida en 3º e 4º da ESO  

• 1º trimestre : Viajes de Ulises , editorial Akal  
• 2º trimestre:  Julio César,               “          “  

  

      -Na asignatura de Latín de 4º da ESO:  

• 1º trimestre : Viajes de Ulises , editorial Akal  
• 2º trimestre : Metamorfosis de Ovidio , editorial Anaya  
• 3º trimestre : unha comedia latina por elixir  

 .Tempo dedicado á lectura na aula: 50 minutos. 

 . Por outra banda, teñen que entregar por trimestre o resumo de 3 obras de lectura que 
eles elixan. 
 
 

 As lecturas propostas son obras adaptadas para facilitar a comprensión ,tendo en conta 
que para case todos os alumnos é o seu primeiro achegamento ós clásicos. Ademais 
estas edicións ofrecen exercicios sobre as lecturas que facilitan o seu estudo.  
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• En 1º de Bacharelato o Departamento  inclúe as seguintes lecturas:  

Na materia de Latín : 

• 1º trimestre : Rómulo y Remo , editorial Akal  
• 2º trimestre : Aulularia de Plauto  
• 3º trimestre : selección de textos de lírica latina.  

  

Na asignatura de Grego : 

• 1º trimestre : Naves negras ante Troya ,editorial Vicens - Vives  
• 2º trimestre : Troyanas de Eurípides.  
• 3º trimestre : textos de lírica grega.  

  

   As lecturas das obras sempre se fan cunha introdución histórica e literaria para a 
total comprensión dos textos. As edicións adaptadas que usamos facilitan a 
comprensión de obras as veces un tanto arduas para alumnos que presentan dificultades 
na lectura por falta de hábito . Con respecto as obras de teatro do 2º trimestre , fanse 
lecturas dramatizadas en clase con moi bos resultados.  

     En 2º de Bacharelato en Latín II e Grego II, hai lecturas propostas para Selectividade 
que poden cambiar segundo os criterios da cada ano, pero que se fan rigurosa e 
exhaustivamente a medida que se estudan os temas de literatura grecolatina.  

 

                                  
 
 
. Departamento de castelán : 
 
   O Departamento de castelán  quere facer constar que durante o presente curso 
académico, ea lectura será considerada una actividade fundamental e, ao longo de todo 
o ano e, en consonancia co Proxecto Lector de Centro, levará a cabo unha serie de 
actividades para mellorar a comprensión lectora e a lecto-escritura no alumnado.  
 
  As actividades propostas son as seguintes : 
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-  Dedicar, polo menos, vinte minutos semanais á lectura na aula, en todos os 
grupos e en todos os niveis. Este período poderá incrementarse no Primeiro 
Ciclo da ESO. 
 

-   Promover a biblioteca de aula ( actualmente funcionan en 1º e 2º de ESO, aínda 
que está previsto que tamén se faga extensible ao 2º ciclo da ESO e ao  
Bacharelato). 

 
-   Aumentar o número de dicionarios por aula (tamén de Gramáticas). 

 
-   Fomentar a lectura en voz alta para mellorar a comprensión lectora e a dicción. 

 
-   Facilitar ao alumnado clasificacións temáticas do material da biblioteca. 

 
-   Empregar guías de lectura. 

 
. No Primeiro Ciclo da ESO: 
 

- Lectura de varias obras axeitadas á idade dos alumnos. 
- Recitado de poemas, lectura de relatos breves, incluindo mitos e lendas de 

diferentes culturas, recoñecendo os elementos do relato literario e a súa 
funcionalidade. 

- Diferenciación dos grandes xéneros literarios a través das lecturas comentadas. 
 
. Lecturas propostas: 
  

- Brumas de octubre de Lola Gándara. 
- Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. 
- El herrero de la luna llena de Mª Isabel Molina. 
- Marcabrú y la hoguera de hielo de E. Teixidor. 
- La leyenda del segundo féretro de José Mª Latorre. 
- Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra. 
- Rebeldes de Susan Hinton. 
- La perla de J. Steinbeck. 
- Poesía española para jóvenes de Ana Pelegrín. 
- El señor del cero de Mª Isabel Molina. 
- ¿Quién cuenta las estrellas? De L. Lowry. 
- Las lágrimas de Shiva de César Mallorquí. 
- El fantasma de Canterville y otros cuentos de O. Wilde. 
- El club de los asesinos limpios de Blanca Álvarez. 
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. No Segundo Ciclo da ESO: 
 

- Lectura de textos narrativos, líricos e teatrais. 
- Sintetizar oralmente e por escrito o sentido global de textos narrativos, 

descritivos, dialogados, expositivos e argumentativos diferenciando as 
ideas principais e as secundarias. 

- Realizar unha lectura expresiva (con fluidez, pausas e entoación 
axeitadas) dun texto. 

 
        . Lecturas propostas: 
          

- Antología del relato policial de VV.AA. 
- El conde Lucanor de Don Juan Manuel. 
- La Celestina de Fernando de Rojas. 
- El Quijote de Miguel de Cervantes. 
- Barrotes dorados de Pasqual Alapont. 
- Raquel de Clara Isabel Simó. 
- El fantasma de la ópera de Gaston Lerroux. 

 
 

              
 

 
. Departamento de Galego: 
 
 Dende a consideración da lectura como unha actividade fundamental, 
fomentáronse as bibliotecas de aula e a Hora de Ler como xeitos de achegarse aos 
libros. Ao longo de todo o curso, foron moitos os cursos que dedicaron un tempo a 
ler na aula e esta actividade foi moi ben acollida entre o alumnado. 
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  . Lecturas propostas (1º Ciclo) : 
 

- O misterio das badaladas de Xavier Docampo. 
- Tristes armas de Marina Mayoral. 
- Usha de María Reimóndez. 
- Harry Potter e a pedra filosofal de J.K. Rowling. 
- O achado do Castro de M. Núñez Singala. 
- Memorias dun neno labrego de X. Neira Vilas. 
- Cousas de Castelao. 

 
 
          . Lecturas propostas (2º Ciclo) : 
 

- Mecanoscrito da segunda orixe de M. de Pedroso. 
- Unha rosa é unha rosa de Suso de Toro. 
- Morning Star de Xosé Miranda. 
- Vento ferido de Carlos Casares. 
 

 

                             
 
. Departamento de Historia: 
 
  Ao longo do presente curso fomentouse a lectura individual de varias obras. Foi unha 
actividade voluntaria que deu bo resultado. Ademais de dedicar varias clases a falar dos 
libros de lectura, realizouse tamén unha proba escrita que tamén tivo repercusión na 
nota final. 
 
  Estas foron as obras escollidas: 
 

- Continúan los crímenes en Roma de E. Calderón (1º da ESO). 
- Finis mundi de Laura Gallego García  (2º da ESO). 
- La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne (3º da ESO). 
- El niño con el pijama de rayas de J. Boyne (4º da ESO). 
- El Diario de Anna Frank (4º da ESO). 
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. Departamento de E. Plástica : 
 
  Tamén se fomentaron as actividades de animación  lectora dende o Departamento 
de Plástica, sobre todo baixando aos alumnos por grupos á biblioteca e 
impulsando a lectura de obras pertencentes á Banda Deseñada. Creáronse grupos 
de lectores que se animaron a achegarse ás obras clásicas ( aventuras de Astérix, 
Tintin, Lucky Lucke) e contemporáneas (Estella, Gunnm,…) 
 

        
 
 
. Departamento de Música : 
 
  Ademais de participar nas actividades organizadas pola Biblioteca (por exemplo, 
interpretar unha peza musical no Día da Paz), e dedicar un tempo semanal á 
lectura, o Departamento de Música está a organizar unha pequena biblioteca de 
aula. Deste xeito, recomendarase a lectura dunha serie de obras relacionadas coa 
música que os alumnos lerán de xeito voluntario. Ao igual que no Departamento 
de Historia, estas lecturas terán repercusión na nota final.  
 
  O primeiro libro co que se vai traballar en 4º de ESO é Un asesinato musical de 
Batya Gur. Os alumnos xa están lendo a obra e tamén están demandando materiais 
noutros soportes ( CD’s…)  
 
  Outras obras propostas son: 
 

- O afiador de pianos de Daniel Mason. 
- Buscando a Bob de Jordi Sierra i Fabra. 
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 . Departamento de Inglés: 

  No Primeiro Ciclo da ESO leuse  un libro  durante  o curso. A  lectura faise 
parcialmente na  clase.  

  No Segundo Ciclo normalmente lense tres, un por trimestre, pero a lectura é 
persoal. Trabállase na aula á  hora de preparar o examen trimestral. Pero este ano en 
4º ESO léronse somente dous, porque o  primeiro, unha colección de relatos, era 
bastante longo e  con certa dificultade e repartímolo  entre os dous primeiros 
trimestres.  

  En 1º Bacharelato  lense tres e en 2º dous pola lonxitude do programa e  o menor 
número de clases das que dispoñemos. Ao igual que en 3º e    4º da ESO, os 
alumnos lenos ao seu ritmo, sabendo que debe estar lido ao final do trimestre, cando 
se dedican varias clases a resolver dúbidas e comentar a lectura individual.  

A continuación aparecen os títulos por curso: 

• 1º ESO – The Borrowers, edit. Burlington . 
• 2º ESO – A Ghost Collection , edit. Burlington . 
• 3º ESO: 

- The Phantom of the Opera, edit. Burlington  
- The Adventures of Huckleberry Finn,  
- England, edit. Oxford, colecc. Factfiles . 

• 4º ESO  
- Tasty Tales, edit. Cambridge  
- Romeo and Juliet, edit. Burlington . 

• 1º Bac.  
- Amsterdam Connection, edit. Cambridge .  
- The Woman in White, edit. Burlington .  
- A Foreigner in Britain, edit. Burlington . 

• 2º Bac.  
- Frozen Pizza, edit. Cambridge  
- Wuthering Heights, edit. Oxford 
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Anexo I. Plano da Biblioteca do IES Pintor Colmeiro 
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 Anexo II. Plano das instalacións do IES Pintor Colmeiro (1) 
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 Anexo II. Plano das instalacións do IES Pintor Colmeiro (2) 

 


