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1.- Introdución 

 

O presente Plan Lector, pertencente ao IES “Praia Barraña” de Boiro (A Coruña), 

pretende ser, en concordancia cos principios recollidos no Proxecto Lector do centro, un 

instrumento útil para estimular entre o conxunto da comunidade educativa do citado 

centro, especialmente entre o alumnado, os hábitos lectores. 

 

Nese senso, o Plan Lector recolle de forma sinxela as diferentes actividades que se 

deseñarán e desenvolverán a través da Biblioteca do centro, fundamentalmente no 

ámbito da animación á lectura, e ao longo do presente ano académico 2018–2019. 

Ademais, a estas actividades, haberá que sumar todo un conxunto de novas propostas 

e aportacións, consensuadas co profesorado, de cara a mellorar e incrementar as 

actuacións que xa viñan realizando en cursos pasados. 

 

Finalmente indicar que co fin de facilitar a posta de marcha de todas as 

actividades que se deseñen, para o presente ano académico 2018–2019, ademais do 

orzamento anual aportado polo propio centro de cara ao funcionamento da Biblioteca 

(1500 €), esperamos contar cunha contía adicional concedida pola Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a través do denominado Plan de Mellora 

de Bibliotecas Escolares (PLAMBE) en centros públicos non universitarios, plan no que o 

centro foi incluído no ano académico 2013-2014 logo de presentarse á correspondente 

convocatoria cun proxecto titulado “Biblioteca: un horizonte de mares”. 
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2.- Obxectivos 

 

O obxectivo principal que se pretende acadar coas liñas de actuación presentadas 

dentro do presente Plan Lector é o de estimular entre o conxunto da comunidade 

educativa, e especialmente entre o alumnado, os hábitos lectores. 

 

Este primeiro obxectivo concretase noutros máis específicos, que se constitúen 

como a referencia básica para as actividades que desenvolverán durante o ano 

académico 2018–2019: 

 

1. Aumentar, entre o conxunto de actividades tanto lectivas como 

complementarias e extraescolares, o tempo dedicado á lectura. 

 

2. Dotar ao conxunto da comunidade educativa, sobre todo ao alumnado, de 

técnicas e estratexias que estimulen o acceso á lectura e á comprensión 

lectora a través dos novos medios proporcionados pola tecnoloxía da 

información e da comunicación. 

 

3. Estimular a lectura a través de libros ou doutros medios nas materias que 

non se corresponden coa aprendizaxe de linguas propiamente dita. 

 

4. Favorecer entre o alumnado a expresión escrita e oral propia relacionada coa 

lectura e dotalo das técnicas e estratexias necesarias para a adquisición 

destas capacidades. 

 

5. Fomentar o gusto pola lectura como actividade gratificante, útil e interesante 

para o desenvolvemento educativo e persoal do conxunto da comunidade 

educativa, e especialmente entre o alumnado. 

 

6. Fomentar o gusto pola expresión oral e escrita como actividade gratificante, 

útil e interesante para o desenvolvemento educativo e persoal. 
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7. Mellorar a dotación de medios, libros e outros materiais, para facilitar o 

conxunto de actuacións propostas no presente Plan Lector. 

 

8. Implicar, na medida do posible, ao conxunto da comunidade educativa e do 

contorno no desenvolvemento deste Plan Lector.  
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3.- Liñas prioritarias de actuación da Biblioteca Escolar para o ano académico 

2018–2019 

 

A continuación detállanse as actuacións que o profesorado que forma parte do  

equipo de traballo da Biblioteca Escolar pretende desenvolver ao longo do presente ano 

académico 2018–2019, de cara a acadar os obxectivos anteriormente enunciados, e 

destacando especialmente aquelas actuacións máis novidosas e as máis vencelladas ao 

Proxecto Lector do centro que empezou a desenvolverse no  ano académico 2012–

2013, cunha implicación máxima da Biblioteca Escolar e do equipo de traballo da 

mesma, así como cuns resultados notablemente positivos.  

 

Cómpre facer fincapé en que, un curso máis, non é posible manter a atención á 

Biblioteca Escolar durante a totalidade do horario lectivo do centro, compromiso que se 

establecera en cursos anteriores. Este feito vén provocado pola redución de 

profesorado á que ano tras ano se ve sometido o centro educativo. A Biblioteca Escolar 

permanecerá atendida por un membro do equipo entre as 10:10 e as 13:20 horas, a 

excepción do venres que será atendida entre as 10:10 e as 12:30 horas. 

 

As actuacións a desenvolver durante o presente ano académico 2017–2018 son as 

que seguen: 

 

3.1.- En relación á organización e a xestión da Biblioteca Escolar: 

 

a) Programa Meiga: desenvolvemento das diferentes posibilidades que ofrece a 

aplicación informática de xestión Biblioteca Escolar. 

 

b) Apertura diaria da Biblioteca Escolar de 10:10 a 13:20 horas, con atención 

por parte de profesorado pertencente ao equipo de traballo da mesma e por 

parte do equipo de alumnado voluntario. O equipo de apoio está formado 

este ano por catro profesores e profesoras, alumnos/as voluntarios/as e mais 

a coordinadora. 
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c) Compra de libros e fondos multimedia atendendo ás suxestións dos 

diferentes Departamentos Didácticos e con especial atención ao alumnado 

con necesidades específicas de apoio educativo e ao desenvolvemento do 

Proxecto Lector do centro. 

 

d) Compra de mobiliario: renovación de andeis, cadeiras novas para a zona de 

traballo de grupos numerosos... 

 

e) Centralización e catalogación na Biblioteca Escolar de todos os fondos 

documentais dispersos polo centro. 

 

f) Xuntanzas periódicas para a organización do traballo da Biblioteca Escolar 

por parte do equipo de traballo responsable da mesma, constituído por 

profesorado e alumnado voluntario que colabore nos traballos da xestión e 

organización: colocación e selección de libros, busca de libros, preparación 

de exposicións … 

  

g) Continuar o traballo de organización e xestión levado a cabo nos últimos 

anos. 

 

 

3.2.- En relación coa dinamización e promoción dos recursos da Biblioteca 

Escolar, a súa integración no tratamento do currículo, e a súa contribución ao 

desenvolvemento das competencias básicas do alumnado: 

 

a) Desenvolvemento de exposicións temáticas. 

 

b) Elaboración e presentación de suxestións de lecturas para as diferentes 

materias do currículo e para as diferentes etapas educativas impartidas no 

centro. 
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c) Funcionamento da Biblioteca de Aula:  

Esta actividade comezou o seu desenvolvemento como novidade 

durante o ano académico 2013–2014. Estivo dirixida os cursos anteriores aos 

diferentes niveis e grupos de ESO.  

 

Consiste na a habilitación dentro das aulas dos diferentes grupos–clase 

dun espazo de biblioteca cunha selección de entre 40 e 50 libros, 

dependendo do número de alumnos/as do grupo–clase, axeitados ao nivel 

educativo dos/as mesmos/as e de temáticas moi diversas (banda deseñada, 

libros divulgativos, novelas, libros de diferentes materias e formatos –para 

ler e tamén para ollar–), e que o alumnado pode empregar directamente na 

propia aula. Ademais, esta biblioteca pódese ampliar con libros do propio 

alumnado e teranse sempre en conta as súas suxestións de cara a futuras 

ampliacións ou cambios no catálogo de lecturas dispoñibles. 

 

O profesorado–titor de cada grupo–clase encárgase do control da 

mesma, e na metade do curso escolar os lotes de entre 40 e 50 libros 

cambian de aula, de xeito que o alumnado remate o ano académico tendo 

contacto con aproximadamente 80–100 libros.  

 

Indicar que a selección de lecturas incluídas na biblioteca de aula foi 

consensuada entre os diferentes Departamentos Didácticos atendendo aos 

seguintes obxectivos recollidos no Proxecto Lector do centro: 

─ Planificar e coordinar as lecturas imprescindibles que o alumnado 

deberá realizar ao longo da súa escolarización obrigatoria. 

─ Optimizar as lecturas que se fan, evitando a repetición de temas e 

xéneros. 

─ Realizar lecturas variadas en canto a temática, xénero e formato. 

─ Evitar a identificación de lectura só con novelas ou obras de 

ficción. 

─ Evitar a identificación da lectura cunha actividade propia de 

determinadas materias. 
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─ Promover a lectura e consulta de libros informativos. 

─ Fomentar a utilización de libros non de texto en todas as materias. 

─ Ter unha visión de conxunto e coñecer as lecturas que se fan en 

cada curso. 

 

d) Difusión do tríptico informativo da Biblioteca Escolar, elaborado polo equipo 

de traballo da mesma, e entrega duns marcadores de libros realizados polo 

alumnado durante o ano académico 2013–2014 como parte das actividades 

desenvoltas no seo do Proxecto Interdisciplinario da Biblioteca: O Mar. 

 

e) Difusión das actividades desenvoltas dende e pola Biblioteca Escolar través  

do blog da mesma: www.boiroteca.blogspot.com, así como a través da 

páxina web do propio centro, na que a Biblioteca Escolar conta co seu propio 

espazo, e da revista do centro e das redes sociais (por exemplo, facebook).  

 

f) Utilización do programa Meiga e as súas posibilidades a través de Internet. 

 

g) Desenvolvemento de obradoiros de creación literaria. 

 

h) Organización de concursos de creación literaria, banda deseñada, fotografía, 

carteis … 

 

i) Realización de proxeccións audiovisuais (cine documental e outros). 

 

k) Realización de suxestións de lecturas para os diferentes membros da 

comunidade educativa do centro. 

 

l) Mantemento e actualización constante de diversos expositores e paneis 

informativos, tanto fixos como móbiles. 

 

m) Posibilidade de establecer un acordo co concello de Boiro para coordinar as 

actuacións e mesmo a compra de materiais coa Biblioteca Pública do mesmo. 

http://www.boiroteca.blogspot.com/
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3.3.- En relación coa formación de usuarios/as e a educación para o acceso á 

información (educación documental): 

 

a) Desenvolvemento dun proxecto sistemático e regular ao longo de todo o 

ano. 

 

b) Deseño e desenvolvemento de titorías para todos os cursos da ESO e 1º 

curso de Bacharelato (alumnado de nova incorporación ao centro), 

orientadas ao coñecemento da Biblioteca Escolar, dos seus recursos, a súa 

organización e funcionamento, familiarización coa CDU, aprendizaxe da 

lectura e interpretación das etiquetas dos lombos dos libros …  

 

Este curso decidimos estender a actividade aos demais grupos, é dicir, 

a todo o alumnado do centro (especialmente ao de nova incorporación), con 

sesións presenciais na Biblioteca Escolar, así como a difusión dun tríptico 

informativo actualizado sobre o funcionamento da propia biblioteca . 

 

c) Organización de competicións por equipos, consistentes en buscar a resposta 

a unha serie de preguntas e a superación dunha serie de probas por medio 

das que demostrar o coñecemento da Biblioteca Escolar e a habilidade na 

busca de información. 

 

d) Colaboración no desenvolvemento doutras actuacións en colaboración e 

coordinación cos diferentes Departamentos Didácticos. 

 

e) Continuación do programa de voluntariado entre o alumnado posto en 

marcha os cursos anteriores. 
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3.4.- En relación co fomento da lectura e o desenvolvemento do Proxecto 

Lector do centro: 

 

a) Organización e desenvolvemento de encontros con escritores/as. 

 

b) Realización de actividades específicas entorno a datas sinaladas: Día do 

Libro, Día das Letras Galegas, Día de Rosalía, Día da Muller … 

 

c) Recomendacións de lecturas (a través do blog da Biblioteca Escolar, da web 

do centro, dos taboleiros de anuncios do centro, da revista do centro …). 

 

d) Organización e desenvolvemento de recitais poéticos. 

 

e) Organización e desenvolvemento de concursos de creación literaria e 

fotografía. 

 

f) Organización e desenvolvemento de exposicións e obradoiros sobre 

diferentes temáticas. 

 

g) Elaboración e publicación de listaxes temáticas relacionadas coas distintas 

materias do currículo (obras literarias que traten temas históricos, científicos 

…). 

 

h) Elaboración e publicación de listaxes temáticas puntuais con celebracións 

concretas. 

 

i) Organización e desenvolvemento de exposicións de libros, dos resultados das 

distintas actividades desenvoltas … 

 

k) Organización e desenvolvemento de visitas literarias, de representacións 

teatrais … 
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l) Organización, planificación e coordinación dun proxecto interdisciplinario coa 

finalidade de implicar ao alumnado na lectura e espertar o seu interese pola 

investigación.   

 

É o sexto proxecto de traballo de carácter interdisciplinario co que se 

pretende implicar a todos os Departamentos Didácticos do centro e a todo o 

alumnado das diferentes etapas e niveis educativos impartidos no mesmo, a 

través dunha proposta de traballo común pero que se pode desenvolver 

dende diferentes enfoques, e sempre arredor dun tema que o equipo de 

traballo da Biblioteca Escolar proporá ao comezo do curso.  

 

A comezos do presente ano académico 2018–2019 realizouse unha 

sondaxe nas diferentes aulas para coñecer a opinión do alumnado sobre 

posibles temáticas a tratar no proxecto de traballo. Finalmente aquelas máis 

repetidas foron presentadas ante Comisión de Coordinación Pedagóxica 

(CCP) do centro, e finalmente votadas en sesión de Claustro de 

Profesores/as. Acordouse traballar durante o presente ano académico 2018–

2019 o tema Identidade de xénero, temática que se considerou moi 

presente na sociedade actual e unha maneira de concienciar e fomentar a 

educación en valores entre o alumnado.  

 

O alumnado, sempre acompañado e supervisado polo profesorado da 

materia correspondente, desenvolverá unha serie de actividades, 

previamente deseñadas, por medio das que poder acadar unha perspectiva e 

visión do tema a tratar desde as distintas materias do currículo. Esta 

actividade traballarase durante ao longo de todo o curso escolar e os 

traballos realizados serán expostos durante a celebración da  VI Semana 

Temática do centro, cara ao remate do segundo trimestre ou inicio do 

terceiro. 
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m) Organización, planificación e desenvolvemento dun Club de lectura. 

 

Merece especial mención a continuación do funcionamento do Club de 

Lectura do centro, inaugurado durante o ano académico 2012–2013, e que 

continúa este ano pola boa acollida que tivo por parte da comunidade 

educativa e pola súa contribución ao desenvolvemento do Proxecto Lector do 

centro.  

 

Ao igual que o cursos pasados, este Club de Lectura organizarase en 

tres grupos de lectores/as diferentes e por niveis educativos: 

─ 1º e 2º cursos de ESO. 

─ 3º e 4º cursos de ESO. 

─ 1º e 2º cursos de Bacharelato. 

 

Ademais, contarase coa participación de distintos membros da 

comunidade educativa: profesorado, persoal de administración e servizos, 

posibilidade da incorporación dos pais e nais do alumnado... coordinados/as 

pola dinamizadora da Biblioteca Escolar. Este curso pretendese estender o 

club ás familias e, aínda que somos conscientes da dificultade horaria para as 

reunións, queremos facelas partícipes das lecturas e ter en conta as súas 

suxestións. 

 

As xuntanzas para os comentarios dos libros realizaranse nos recreos, 

na propia Biblioteca Escolar, e cunha periodicidade mensual, adaptándose 

loxicamente aos trimestres do curso educativo. A experiencia en anos 

anteriores foi moi positiva, polo que se espera para este ano a implicación de 

máis membros da comunidade educativa. 
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Listaxe de lecturas realizadas durante o pasado ano académico 2018–2019  
no Club de Lectura 

 

─ Corredora. María Reimóndez 
─ A Pomba e o Degolado. Fina Casalderrey 

─ Sombras. Marta Rivera de la Cruz 

─ As lágrimas de Shiva. César Mallorquí 

─ Adiós, María. Xohana Torres 

─ As rulas de Bakunin. Antón Riveiro Coello 

─ Os nenos da varíola. María Solar 

 

 

n) Organización e desenvolvemento da denominada Biblioteca de Aula. 

 

o) Organización e desenvolvemento da hora de lectura semanal. 

 

Trátase dunha actividade dirixida ao 1º, 2º, 3º e 4º cursos da ESO.  

 

Consiste nunha hora de clase de lectura semanal, por un sistema 

rotatorio que comezará na cuarta semana deste curso escolar na primeira 

clase do luns e rematará a última semana do curso. 

 

Para o aproveitamento desta hora de lectura ofrécese a posibilidade de 

lectura libremente escollida polo alumnado con material da biblioteca de 

aula, poden ler os libros de lectura obrigatorios ou calquera outro da 

biblioteca do centro con control por parte do profesorado–titor, segundo 

unha ficha na que se rexistrarán as lecturas de cada alumno/a. 

 

Cabe a posibilidade de que o profesorado dalgunha materia concreta 

opte por desenvolver lecturas específicas coa súa propia avaliación, ou 

lecturas comprensivas en alto, con explicación pola súa parte.  
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O horario de lectura para este curso académico 2018–2019 será o 

seguinte: 

 

 

 

En calquera caso esta hora de lectura semanal terá un seguimento por 

parte do profesorado en xeral, e do profesorado–titor en particular, que en 

certos casos poderá ser obxecto de avaliación. 

 

p) Literatura e cine, actividade consistente na proxección dunha película sobre 

un libro lido con anterioridade. Poderase tratar dunha película sobre os libros 

de lectura obrigatorios, sobre os de lectura optativa ou sobre as lecturas 

realizadas no Club de Lectura. Terá unha periodicidade trimestral.  
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q) Itinerario lector: propostas de lectura para o alumnado, consensuadas entre 

os distintos Departamentos Didácticos cos seguintes obxectivos recollidos no 

Proxecto Lector:  

─ Planificar as lecturas que o alumnado deberá realizar ao longo da súa 

escolarización obrigatoria 

─ Evitar a repetición de temas, xéneros e formatos. 

─ Evitar a identificación da lectura só con novelas ou obras de ficción. 

─ Evitar a identificación da lectura con determinadas materias. 

─ Lograr unha visión de conxunto para poder coñecer as lecturas que se 

fan en cada curso. 

 

r) Uso da Biblioteca Escolar como aula: os cursos pasados modernizamos os 

medios audiovisuais coa adquisición dun canón proxector e a correspondente 

pantalla, tanto para a proxección de películas e documentais como para a 

exposición de actividades do alumnado (vídeos, fotografías, ...).  

 

Este equipamento posibilita tamén dar un novo uso á Biblioteca Escolar, 

utilizando o espazo como aula, facer uso de todos os fondos dos que dispón, 

acceder á información e tamén aprender a procesala.  

 

O feito de levar a aula á biblioteca facilita o acceso á información para o 

alumnado sen recursos, motiva o interese pola investigación e forma ao 

alumnado no uso dos fondos en diferentes formatos, tanto para o 

desenvolvemento do currículo das distintas materias como para a 

investigación do tema proposto para o Proxecto Anual da Biblioteca Escolar. 
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Todas as actividades enumeradas nos puntos anteriores ordénanse 

temporalmente tal e como se presenta nas seguintes táboas: 

 

Primeiro trimestre 

− “Coñece a Biblioteca Escolar”: titorías presenciais nas instalacións da propia 

biblioteca. 

− Actividades do Proxecto Anual da Biblioteca. 

− Celebración do Samaín: VII concurso de relatos de terror, de decoración de 

cabazas e de fotografías de medo. 

− Club de lectura. 

− Actualización actualización do blog, facebook, da páxina web e dos paneis 

informativos. 

− Suxestións de lecturas. 

 

Segundo trimestre 

− Actividades do Proxecto Anual de Biblioteca. 

− Celebración do Día dos Namorados: VII concurso de frases, cartas, poemas, ou 

declaracións de amor. 

− Celebración do Día de Rosalía:  con ilustración de poemas e lecturas colectivas 

na biblioteca. 

− Celebración do Día da Muller. 

− Celebración da VI Semana Temática. 

− Creación de banda deseñada a partir dun texto literario.  

− Club de lectura. 

− Suxestións de lecturas. 

 

Terceiro trimestre 

− Actividades do Proxecto Anual de Biblioteca. 

− Actividades relacionadas co Día do Libro: VI concurso de fotografía. 

− Xogos de busca literaria. 

− Club de lectura. 

− Suxestións de lecturas. 
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3.5.- Outras actuacións: 

 

a) Potenciación da difusión das actividades organizadas e desenvoltas dende a 

Biblioteca Escolar dentro do propio centro, así como no contorno no que se 

encontra localizado. 

 

b) Desenvolvemento doutras actuacións propostas e deseñadas polos diferentes 

Departamentos Didácticos. 

 

 

c) Apoio a outros programas e proxectos de aula/centro: adquisición de fondos 

en distintos soportes e xestión desde a Biblioteca Escolar de empréstitos 

para as actividades que se están a desenvolver no centro a través de 

distintos proxectos educativos, así como a procura dunha relación temática 

entre os mesmos. 

 

d) Apoio ao estudo ou outras actividades desde a Biblioteca Escolar para a 

compensación das desigualdades sociais: adquisición de varios exemplares 

dos  libros de lectura obrigatorios nas distintas materias, tendo en conta 

sobre todo o alumnado con dificultades económicas. Dispoñibilidade de catro 

ordenadores con conexión a Internet. A través do Departamento de 

Orientación procúrase para este alumnado libros de texto e outros materiais 

didácticos. 

 

e) Desenvolvemento de accións para a integración da cultura impresa/cultura 

dixital: difusión e actualización do blog da Biblioteca Escolar e do seu espazo 

na páxina web do centro, tanto para a difusión de actividades, novidades … 

como medio de relación cos/as usuarios/as a través do correo electrónico da 

biblioteca. Difusión e ampliación dos fondos multimedia. Concursos para 

familiarizar os usuarios coas novas tecnoloxías, como o realizado o curso 

pasado: WhatsApp de amor (Día dos Namorados), fotografía dixital, 

concurso de selfies cun libro ... Difusión do libro electrónico e adquisición de 

máis exemplares.  
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3.6.- Criterios e procedementos de avaliación do Plan Lector: 

 

a) Desenvolvemento de xuntanzas de avaliación, cunha periodicidade mensual, 

por parte do equipo de traballo da Biblioteca Escolar. 

 

b) Realización e presentación da memoria final de curso, na que se recollerán 

todas as actividades finalmente desenvoltas, así como unha valoración dos 

puntos fortes e débiles do Plan Lector aquí presentado. 

 

 

3.7.- Coordinación: 

 

Para o presente ano académico 2018–2019 o equipo de traballo da Biblioteca 

Escolar estará constituído polas seguintes persoas: 

 

 Nieves González Fernández (coordinadora) 

 Mª Enriqueta Picón Romero 

 Andrés Martínez Cao 

 Miguel Ángel Saá Ramos 

 Pascual J. Vidal González 

 Equipo de alumnado voluntario. 
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E o horario de apertura da Biblioteca Escolar será o que segue: 
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4.- Avaliación do Plan Lector 

 

Todo programa ou plan precisa ser avaliado para así coñecer o grao de 

consecución dos obxectivos previstos inicialmente no mesmo, identificando os acertos e 

os erros cometidos e, propoñendo posibles melloras de cara a unha intervención futura. 

 

En dita avaliación non se debe caer no erro de avaliar persoas concretas, xa que o 

que se pretende é valorar o plano de traballo seguido no seu conxunto: obxectivos, 

actividades, estratexias, medios,... Ademais, trátase dunha avaliación que non se 

circunscribe a un momento determinado ou puntual, senón que debe impregnar o 

desenvolvemento do plan mesmo nas súas distintas fases. 

 

Con isto, de cara a avaliación do Plan Lector aquí presentado, teranse en conta: 

 As observacións realizadas dende o propio equipo de traballo da Biblioteca 

Escolar. 

 As suxestións e información trasladadas polos diferentes Departamentos 

Didácticos no seo das xuntanzas da CCP do centro, tanto ao inicio, como 

durante e ao final do curso escolar. 

 As suxestións e información provenientes do profesorado, alumnado, e 

outros/as membros da comunidade educativa. 

 E as valoracións de instancias externas ao centro. 

 Así mesmo, poderase recorrer ao emprego de grellas de avaliación ou 

enquisas (como as que se presentan a continuación a modo de exemplo), 

mediante as que poder medir o grao de satisfacción que presentan os 

distintos/as afectados/as polas intervencións deseñadas e desenvoltas a 

través do Plan Lector, tanto sobre a xestión técnica e organización da 

Biblioteca Escolar como sobre a dinamización da mesma. 
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Animación á lectura 

 
1.- Que actividades de animación á lectura das que hai no centro coñeces? 

─ Encontros con escritores/as 
─ Exposicións temáticas 
─ Concursos (relatos, fotos …) 
─ Contacontos 
─ Actos (Día das Letras, Día de Rosalía, Día do Libro …) 
─ Proxeccións de películas, documentais, vídeos … 

 
2.- En que actividades de animación á lectura participaches? 

─ Encontros con escritores/as 
─ Exposicións temáticas 
─ Concursos (relatos, fotos …) 
─ Contacontos 
─ Actos (Día das Letras, Día de Rosalía, Día do Libro …) 
─ Proxeccións de películas, documentais, vídeos … 

 
3.- Parécenche interesantes as actividades de animación á lectura que se fan non 
centro? 

─ Nada 
─ Pouco 
─ Moito 

 
─ Cales che gustaron máis? 

 
─ Cales che gustaron menos? 

 
─ Cales engadirías? 

. 

 

Club de Lectura 

 
1.- Coñeces o club de lectura? 

─ Si 
─ Non 

 
2.- Se non participas. Por que? 
 
 
3.- Se participas. Que é o que máis che atrae do que se fai no club? 
 
 
4.- Suxestións de mellora 
 
. 

 

 




