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1 OBXECTIVOS 
O alumnado que forma parte do noso centro pertence ó ámbito rural e, polas 

súas características socio-económicas e culturais, carece das posibilidades que pode 
desfrutar o alumnado de núcleos urbanos.  

Para compensar tales desigualdades, o centro sempre trata de fomentar 
actividades e saídas de carácter cultural que permitan ampliar os seus puntos de mira 
por isto pon especial atención nas actividades extraescolares e tamén nas 
complementarias, de feito participa en intercambios lingüísticos coma o levado a cabo 
durante o curso 2015-16 con alumnado de 4ºESO, que visitou Londres, e formou parte 
do Programa de Inmersión Lingüística de inglés convocado pola Xunta que se 
desenvolveu nos Peares. Ademais, o Departamento de Inglés desenvolveu o Etwining 
con Turquía e Polonia baixo o lema “One Image, One Thousand Words”  traballando a 
fotografía, a recreación de fotos doutras épocas e facendo entrevistas a fotógrafos 
actuais, así como creando equipos internacionais de traballo sobre o tema.  

Tendo en conta as nosas especiais características e as dificultades que atopamos 
entre o nosso alumnado, consideramos que as necesidades máis salientables que 
deben ser traballadas son a lecto-escritura, a comprensión global dos textos e o 
tratamento da información que poden acadar de distintos soportes (busca, síntese, 
transmisión propia da información…), aspectos todos que vimos tratando ao longo 
destes anos e que figuran como déficit xa no Proxecto Lector do centro.  

Partindo destes fundamentos, o noso Plan anual de lectura pretende conseguir 
os seguintes obxectivos: 

 Contribuír ó desenvolvemento do Proxecto Lector do centro, apoiando os 
procesos de ensinanza e aprendizaxe e achegando, organizando e difundindo os 
recursos existentes en distintos soportes á comunidade educativa. 

 Desenvolver e consolidar o hábito lector do noso alumnado, posibilitando así a 
adquisición de competencias básicas como a lectura comprensiva, a expresión 
oral e escrita, a procura e tratamento da información en distintos soportes e o 
manexo das novas tecnoloxías. 

 Facer do proxecto Publicidade e estereotipos o punto de unión das actividades 
que se van levar a cabo no centro desde as distintas áreas, de modo que se se 
faga unha lectura adecuada da linguaxe publicitaria e se valoren os recursos nela 
empregados; que se desenvolva un espíritu crítico acerca do seu uso, do papel 
que se pretende asignar aos distintos sectores da sociedade actual nela e do 
influxo que exerce para propagar eses valores tan cuestionables en moitos casos. 

 Desenvolver a través deste marco común as competencias básicas que forman 
parte de currículo, facilitando con isto a formación de usuarios e a educación 
documental. 

 Difundir os traballos realizados a través de publicacións propias do centro e/ou 
do blog da biblioteca e da nosa páxina de facebook. 

 Adquirir e divulgar os fondos necesarios para o tratamento deste e outros temas 
que xurdan ao longo do curso. 

 



2 LIÑAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS 

2.1 Organización e xestión 
O IES San Rosendo de Mondoñedo conta cunha biblioteca que permanece aberta 

en horario lectivo de 9.30 da mañá a 15.00 da tarde; os luns abre tamén de 16.30 a 18.10.  

Ao seu cargo está a coordinadora, Ana Mª Rodríguez Ramos, que conta cun 
equipo de apoio formado por catro profesoras, entre as que están a encargada de 
Normalización Lingüística e a Vicedirectora. 

A biblioteca oferta os servizos de empréstito dos seus recursos rexistrados, acceso á 
rede por medio de 6 ordenadores ao dispor dos usuarios, consulta en sala e asesoramento á 

comunidade educativa. Ademais coordina o club de lectura, que conta cun espazo 
diferenciado para desenvolver a súa actividade (o noso recuncho) tanto para o de 
inglés como o de 1º ciclo da ESO. O 2º ciclo e Bacharelato adoita empregar a aula de 
Normalización e a sala da biblioteca para as súas. 

En cada clase dispomos dun espazo adicado á biblioteca de aula que favorece o 
desenvolvemento da hora de ler.  

Todos os recursos de que dispón (libros, material de reforzo e audiovisual, 
xogos…) están automatizados e pódese acceder a eles a través do OPAC MEIGA e dos 
blogs da biblioteca.  

Durante este curso continuaremos fichando as novas adquisicións, 
actualizaremos os datos do alumnado novo no centro, expediremos os carnés dos 
mesmos, continuaremos introducindo as materias dos rexistros e os recursos aínda 
non fichados. 

Para a difusión das súas actividades conta con varios espazos como son o blog da 
biblioteca: http://bibliomerlin.blogspot.com.es/, o blog de cine: 
http://videomerlin.blogspot.com.es/, os blogs do club de lectura: 
http://asmileunhahistorias.blogspot.com.es e http://anasbookclub.blogspot.com.es/ e 
o blog de recomendacións http://recomendamosche.blogspot.com.es/. Ademais 
adoita publicalas tamén na páxina de facebook do centro 
https://www.facebook.com/ies.sanrosendo?fref=ts. 

 

2.2 Actividades de dinamización que contribúen ao desenvolvemento 
das competencias e o Proxecto Lector de Centro. 

2.2.1 Formación de usuarios e adquisición da competencia informacional 

A biblioteca contribúe a formar os usuarios no tratamento da información, de 
xeito que saiban consultar as fontes propostas, seleccionar a información e trasmitila 
de xeito persoal coa fin de elaborar traballos nos que se aprecie a súa alfabetización 
informacional. Para elo colabora co profesorado das distintas materias que propón 
actividades no asesoramento do alumnado que as leva a cabo. 

Por outra banda, cada ano realiza en colaboración cos titotes respectivos 
actividades de formación de usuarios co alumnado de 1ºESO para que coñeza o 

http://bibliomerlin.blogspot.com.es/
http://videomerlin.blogspot.com.es/
http://asmileunhahistorias.blogspot.com.es/
http://anasbookclub.blogspot.com.es/
http://recomendamosche.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/ies.sanrosendo?fref=ts


sistema de catalogación, a organización da sala e os procedementos de busca de 
información. 

O alumnado de 1ºESO cursa a materia de libre configuración, proposta pola 
Xunta, Investigación e tratamento da información, impartida por unha profesora do 
centro co asesoramento da coordinadora da biblioteca. 

 

2.2.2 Contribución ás competencias e integración no currículo  
O equipo da biblioteca do centro propón como tema para dar homoxeneidade ás 

actividades que se desenvolvan durante este curso Publicidade e estereotipos coa fin 
de entender o seu funcionamento e influxo. O traballo desenvolverase de xeito 
trimestral e organizarase como se indica posteriormente. 

Todas estas actividades teñen como fin o desenvolvemento das competencias 
básicas do alumnado e o profesorado que as leve a cabo intégraas no 
desenvolvemento do currículo da materia respectiva. Están programadas unha serie de 
actividades que pretenden favorecer o desenvolvemento da competencia en 
comunicación lingüística (lemos, resumimos, creamos contidos e difundímolos a través 
da lingua), competencia matemática e en ciencia e tecnoloxía (desenvolvemos o 
pensamento lóxico por medio de retos, calculamos os tempos, distribuímos os 
espazos...), competencia social e cívica (traballamos en grupo, chegamos a acordos, 
resolvemos conflitos e deseñamos estratexias de traballo), competencia  dixital 
(traballamos coas novas tecnoloxías e empregamos materiais en distintos soportes 
para desenvolver o noso traballo),  competenica para aprender a aprender (asimilamos 
novos coñecementos e estratexias), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (os 
traballos desenvoltos axúdannos a adquirir estratexias para regular a nosa actividade e 
permítennos enfrontar proxectos novos con vontade de superación) e conciencia e 
expresións culturais (entendemos a cultura que nos rodea e sabemos empregar 
métodos parecidos para crear expresións propias de carácter cultural e artístico). 

As actividades propostas son: 

o Durante o primeiro trimestre estudaremos a linguaxe publicitaria, achegando os 
recursos que emprega ao alumnado para que poda analizala. Deste xeito, 
estudaremos o logotipo, os lemas, o uso da cor, dos trazos, do tipo de letra, da 
imaxe, das figuras literarias empregadas… para acadar unha mensaxe que ten 
como fin convencer para a adquisición de produtos, adhesión a determinadas 
ideoloxías, creación de estereotipos, homoxeneización dos destinatarios… 
Partiremos da análise da publicidade en distintos formatos e prestaremos especial 
atención ao análise do seu funcionamento en internet. 

Faremos un obradoiro sobre publicidade o 4 de novembro con alumnado de 1º e 
2ºESO. Este será impartido pola EGC. 

Unha vez coñecidos os recursos, aplicarémolos para a promoción de celebracións 
coma o Magosto e para o estudo do consumismo no Nadal. 



o Durante o segundo trimestre centraremos o estudo nos estereotipos sexuais que 
se crean a través da publicidade e como estes condicionan aos usuarios... Despois 
tentaremos rompelos no San Valentín ou no Entroido por medio dunha visión 
crítica dos mesmos; no día de Rosalía, escollendo versos que supoñan unha 
defensa da igualdade, da cultura galega ou da Muller; no día da Muller, 
promocionando o papel desta en distintos campos profesionais relegando o seu 
papel de obxecto. 

o Durante o terceiro trimestre, ligaremos a publicidade e o mundo da cultura, que 
case non aparece reflectido nela. Imos, logo, facer que o noso alumnado sexa 
consumista neste campo. 

Para acadar este obxectivo, centrarémonos na celebración do día do Libro e das 
Letras Galegas elaborando anuncios publicitarios que empreguen os recursos 
estudados e eviten os estereotipos para promocionar a lectura, a cultura galega e 
os seus autores (faremos vídeos, carteis, representacións baseadas no lema “Que 
libro non debes perder?”). 

 

2.2.3 Fomento da lectura 

As actividades que a favorecen son: 

 Para que o alumnado entre en contacto con autores e obras ou realice 
obradoiros que supoñan o desenvolvemento da súa capacidade 
lectoescritora, tentaremos facer un relatorio/obradoiro con algún escritor 
de renome durante o mes de abril e unha representación teatral que lle dea 
a coñecer a cultura do noso país. 
Ademais, proporemos este ano un día da semana para que se apunte 
voluntariamente e dea a coñecer algún traballo que realizou ou lectura que 
desexe recomendar ao resto da comunidade educativa desde a biblioteca.  
 

 Hora de ler 

Desde hai catro anos estamos levando a cabo a Hora de ler no centro coa 
colaboración voluntaria do profesorado que desexa participar nesta actividade, 
segundo a cal, cada día o noso alumnado adicará á lectura 15 minutos. 

A lectura será libre e, para facilitar o seu desenvolvemento, cada aula disporá 
dunha biblioteca propia cunha selección de lecturas adecuadas á idade. Para formar 
tal biblioteca contaremos coa colaboración dos titores, que acompañarán na primeira 
semana de clase ao alumnado do seu grupo-clase á biblioteca para que seleccione e 
rexistre, coa axuda da encargada da biblioteca e tendo en conta as suxerencias de 
lectura do profesorado de cada materia, os recursos que vai empregar durante os 
tempos designados. Durante este período, tamén se poderán ler textos propostos polo 
profesorado correspondente, levando a cabo unha lectura guiada e/ou compartida. 
Será competencia do alumnado a devolución dos recursos en tempo e prazo, así como 
a renovación dos mesmos e a demanda doutros en caso de desbotar os elixidos ou 
rematar a súa lectura.  

A continuación figura o horario establecido para este curso académico. 



 

 

 Club de lectura 

O noso club de lectura, denominado As mil e unha historias, comezou a 
funcionar no ano 2007/8. O curso pasado o número de participantes superou as 90 
persoas, entre alumnado e profesorado do club de adultos. 

No presente curso académico (están apuntadas unhas 101 persoas) manterase 
subdividido en 14 grupos: club de inglés (tanto de alumnado como de profesorado) e 
club só de alumnado, que lerá tanto en galego como en castelán. Ademais, todos os 
anos desenvolvemos un club de lectura internacional destinado a aquel alumnado que 
ten dificultades de comprensión, o cal se reúne todas as semanas os venres e ten unha 
dinámica de traballo distinta aos demais. 

A coordinadora do club será Ana Rodríguez Ramos e as encargadas dos distintos 
subgrupos son: Cristina Arango Prieto, Ana Belén López, Luz Galocha, Mª Carmen 
Cerviño, Mar Corbelle e a propia coordinadora. 

As reunións desenvolveranse no espazo habilitado para tal feito durante os 
recreos de xeito alternativo de 1º a 2ºESO e no club de inglés, mentres que nos 
restantes casos terá lugar na biblioteca e na aula de Normalización Lingüística un luns 
de cada mes. 

Sobre cada libro haberá un debate que servirá para intercambiar opinións acerca 
do seu contido, das características formais, da relación con outras obras, coa época… 
Ademais, partindo da obra en cuestión o alumnado elaborará un traballo seguindo as 
directrices suxeridas pola profesora que funcione como mediadora. 



Este ano queremos traer a Antonio Reigosa, autor de Memorias dun raposo, 
para que comparta a súa experiencia como escritor co alumnado do 1ºciclo e 
desenvolver unhas charlas sobre memoria histórica coa axuda de persoas da zona que 
teñen información de primeira man sobre os “escapados” coa fin de que nolos dean a 
coñecer. 

Como despedida adoitamos facer unha actividade ligada á lectura e realacionada 
na medida do posible co lema da biblioteca durante o 2016-7. Trataríase dunha viaxe 
na que se combine o ocio e a literatura. 

 

2.2.4 Outras actividades e proxectos en que participa 

Este curso tentaremos mellorar a competencia matemática e as habilidades 
lóxicas do noso alumnado durante os recreos por medio de competicións de xadrez e 
xogos de lóxica que se levarán a cabo un día á semana na sala da biblioteca.  

Por outra banda, o centro participa no programa Prensa-Escuela da Voz de 
Galicia, polo que un día da semana durante o curso traballamos co xornal nas aulas de 
3º e 4ºESO, 1º de BAC. Este sérvenos para estudar a súa estrutura, os subxéneros 
periodísticos e os propios textos, dos que facemos resumo, comentario e, se é o caso, 
debate. 

Neste mesmo sentido estamos a traballar a escritura no caso do Entroido, posto 
que levamos varios anos celebrando este día cun traballo previo de cada grupo-clase 
que supón a escolla dunha canción coñecida e a elaboración dunha letra que verse 
sobre un tema proposto. Tal actividade permite desenvolver moitas das competencias 
básicas establecidas no currículo, posto que o alumnado debe traballar en grupo, 
chegar a acordos, presentar a súa version da canción a ordenador, deseñar o disfraz e 
representalo ante o resto da comunidade educativa. 

Participamos no programa PROA precisamente para traballar as deficiencias de 
lectoescritura e comprensión que mencionamos na introdución deste Plan e, aínda que 
observamos un lixeiro progreso, os resultados fluctúan e non acaban de asentar nun 
alumnado con cada vez maior déficit de atención.  

Etwining é unha das actividades desenvoltas anualmente pola profesora Ana 
Belén López coa fin de poñer en contacto o noso alumnado con centros doutros países 
para traballar conxuntamente un tema de interese xeral que favorece ademais a 
competencia lingüística en inglés, ademais da dixital, a de aprender a aprender e a 
social e civíca. Este ano estamos establecendo contacto con varios centros coa fin de 
traballar o tema da publicidade. O proxecto titúlase: Constructing Gender through 
Advertising. 

Por  outra banda, o centro participa no Plan Proxecta Fitofaladoiro e Ríos, 
actividade que ten continuidade dende hai anos e que pretende poñer en contacto o 
alumnado co entorno, desenvolvendo as súas competencias e estudando a natureza. 



3 SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 
Para avaliar este plan teremos en conta: 

 Cumprimento dos obxectivos. 

 Grao de implicación do profesorado na hora de ler e participación do 
alumnado. 

 Grao de emprego da biblioteca. 

 Grao de participación nas distintas actividades propostas. 

 Mellora no nivel de lecto-escritura e comprensión do alumnado. 

 Emprego das TIC. 

Para recabar a antedita información partiremos da análise das enquisas 
propostas a alumnado e departamentos, dos datos extraídos do Meiga para estudar os 
servizos de préstamos, das análises feitas polo equipo de biblioteca e os participantes 
nas distintas actividades propostas e das suxerencias de mellora que todos eles 
propoñan. 

 

 


