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1. Presentación 
O noso club de lectura, denominado As mil e unha historias, cumprirá este curso o seu 

noveno aniversario e, desde o seu nacemento, vai desenvolvendo de xeito ininterrompido a súa 
actividade. Levamos tres anos incrementando o número de participantes, polo que podemos dicir 
que se consolida, posto que se manteñen os membros existentes e incorpóranse outros novos cada 
ano trala promoción que se fai a principios de curso e a que os propios compoñentes levan a cabo 
animando a compañeiros a apuntarse no mesmo.  
 

2. Finalidades. Relación co Proxecto Lector do Centro e a Biblioteca Escolar. 
A finalidade principal do club é achegar o noso alumnado ao mundo da lectura, fomentar e 

manter o seu interese por el, así como establecer un forte vencello deste coa Biblioteca, de xeito que 
a identifique como un lugar de ocio e desfrute.  

Pero tamén queremos abrir o club a  a alumnado con dificultades lectoras que amosa interese 
pola actividade nel desenvolta (o club internacional agrupa alumnado con baixo nivel, moitas veces 
de orixe inmigrante, que o curso pasado foi evolucionando moi ben facendo lecturas guiadas e 
reunións semanais).  

Outros dos obxectivos que dende o club perseguimos e que pretenden acadar a formación 
integral de calquera persoa son: 

 Crear unha sensibilidade lectora e promover a autonomía do alumnado á hora de 
enfrontarse ou escoller unha lectura en calquera idioma. 

 Desenvolver un espíritu crítico con respecto a unha obra, sendo capaz de expresar os 
pensamentos e opinións persoais dun xeito organizado e argumentado. 

 Respectar as ideas e opinións alleas, valorándoas aínda que non as compartamos, como 
unha aportación que nos pode enriquecer a través do debate. 

 Iniciarse no estudo das estructuras textuais e literarias, recoñecendo diferentes elementos e 
técnicas empregadas pol@s autor@s na construcción da súa obra. 

 Usar a biblioteca como un centro de recursos, onde podemos consultar diferentes fontes 
documentais para atopar información que poda enriquecer as nosas lecturas. 

 Empregar as posibilidades que brindan as novas tecnoloxías, tanto para a busca de 
información como para a elaboración de traballos que dean a coñecer a nosa actividade. 

 
Estes obxectivos ou finalidades están en plena consonancia co establecido no Proxecto 

Lector que desenvolve o centro en colaboración coa Biblioteca Escolar. Ademais, favorecen a 
consecución de competencias básicas como a comunicativa, a social e cívica, a de aprender a 
aprender, a que se ocupa do tratamento da información dixital e da competencia tecnolóxica, e 
desenvolve a autonomía e iniciativa persoal, así como a competencia cultural e artística. 
 

3. Actividades 
As actividades previstas no club son as seguintes: 

 Tentaremos por en contacto directo o alumnado con autores dos libros lidos durante este 
curso ou os pasados, de xeito que poda desfrutar da oportunidade de debater con eles a 
obra lida (o curso pasado tivemos a oportunidade de ler Nómades e falar con Xosé Tomás 
del). 

 Como cerre do club faremos algunha actividade relacionada co proxecto da biblioteca este 
ano (Unha imaxe, mil palabras): probablemente unha viaxe que inclúa algunha actividade 
cultural que se poda combinar con outra de ocio para que o alumnado manteña a visión do 
club como unha posibilidade de apertura ao mundo que o rodea, coma unha viaxe que nos 
leva a outros mundos. Tal actividade deseñarase en función das posibilidades ofertadas 
pola zona.   

 Busca de información acerca do autor/a e obra que estamos a ler para levar a cabo unha 
presentación previa á lectura e para pornos en contacto con outros libros da súa autoría 
que nos podan atraer e cos que podamos ampliar a nosa visión acerca do mesmo. 

 Proposta de portadas ou ilustracións que podan facer máis atractivo o libro. 

 Selección dos fragmentos que máis nos gustaron como punto de partida para a aportación 
de opinións e ideas sobre personaxes, comportamentos, época, estilo... 



 Debate acerca dos aspectos que máis chamaron a atención aos membros do club, 
explicando as causas e analizando a intencionalidade do autor/a ao tratalos dese xeito. 

 Establecemento de relación de algún aspecto do libro coa  nosa contorna. 

 Análise da relación obra/película no caso de que haxa as dúas versións. 

 Recomendación da obra ao resto do alumnado empregando para isto distintos 
procedementos e soportes. 

 Lectura doutros libros do mesm@ autor vendo as diferenzas existentes na linguaxe e 
personaxes en función do tema e intencionalidade da obra. 

 Utilización do blog da biblioteca para suxerencias, citas literarias, etc. 
 

4. Composición e implicación do profesorado 
      O club está formado por 90 alumn@s que se organizarán de acordo coa súa idade, capacidade e 
intereses en grupos distintos. O de adultos (Big Children) está formado por 9 profesoras. 

A actividade do club As mil e unha historias será coordinada pola encargada da Biblioteca, 
Ana Mª Rodríguez Ramos, que conta coa colaboración, aportación de ideas e experiencia de Mª 
Cristina Arango Prieto (iniciadora desta actividade no centro e promotora do club de lectura 
Internacional para alumnado con dificultades), Ana Belén López (creadora do club de lectura en 
inglés e promotora do Big Children) e Luz Galocha (encargada de Normalización Lingüística, que 
está a traballar na revalorización da lectura en galego e na recuperación da tradición oral en 
colaboración con Antonio Reigosa e Galicia Encantada). Todas as profesoras que levan as distintas 
seccións, funcionarias con destino definitivo no centro, permanecen no club dende o momento en 
que se integran nel e aspiran sempre a melloralo, o que da fe do seu compromiso coa actividade e 
co alumnado implicado.  

 
5. Organización e funcionamento 

O club estará formado por 12 subgrupos: 2 traballarán con obras en inglés e o resto lerá 
libros en castelán e galego. 
A profesora Ana Belén López encargarase do club de lectura de inglés. Este ano, estará formado 
por un grupo (10 alumnos de 4ºESO e 1ºBAC), que se reunirá nos recreos e lerá: Thrash 
(1ºtrimestre), Fahrenheit 451 (2ºtrimestre) e Short Stories (3ºtrimestre). Algún luns a mediodía 
visionará as películas baseadas nos dous primeiros libros propostos. Ademais, debido ao éxito da 
convocatoria os cursos pasados, continuará co club de “Big Children” formado por 9 profesoras, 

con quen se reunirá dous días ao mes durante o recreo. As lecturas seleccionadas son: Ernest 
Hemingway, “Cat in the Rain”; Peter Flynn, “Prince vs Michael Jackson”; The Brothers Grimm, 
“The Blue Light”; Hans Christian Andersen, “The Tinder Box”; George Orwell, 1984 (an excerpt); 
Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (an excerpt); Aldous Huxley, Brave New World (an excerpt); Daniel 
Krauze, “The Nest”; Aline Davidoff, “The Herrera-Harfuch Art Collection”; Charles Darwin, It 
was snowing butterflies (an excerpt); Annie Proulx, “Brokeback Mountain”;Edgar Allan Poe, “The 
Black Cat”; Roald Dahl, “Lamb to the Slaughter”; Jane Austen, Pride and Prejudice (an excerpt); Louis 
Sachar, Holes (an excerpt), polo momento. 

A profesora Cristina Arango encargarase de 5 subgrupos: levará o club internacional con 
alumnado  que presenta dificultades de comprensión (subdividido en 2 grupos) formado por 2 
alumnas de orixe árabe de 1º ESO (lerán para empezar Nata y chocolate de Alicia Borrás) e 2 de 3º 
PMAR e 2ºESO (lerán Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar de Sepúlveda). Este grupo 
lerá un libro por avaliación e reunirase no recreo un día á semana, no que falará do capítulo lido. 
Levará tamén dous grupos de 1ºESO (de 11 alumn@s, cada un) e un grupo de 2ºESO (formado 
por 8 alumn@s) cos que se reunirá unha vez ao mes en recreos alternos. O primerio grupo lerá 
Usha de Mª Reimóndez e Una casa con encanto de Cristina Maciá. No segundo,  Trece anos de Branca de 
Fernández Paz e  Chamádeme Simbad de Francisco Castro. No terceiro grupo xa escolleron os de 
todo o curso (2 por avaliación): Cartas de inverno, Rapazas de Fernández Paz, Alexandra de Lola 
Gándara, As lágrimas de Shiva de César Mallorquí, Amor dos quince anos de Fernández Paz e O contador 
de estrelas de Jaureguízar.  

Luz Galocha encargarase de 2 grupos: un de 2º ESO con 10 alumn@s e outro de 4ºESO con 
11. Con todos eles reunirase nos recreos dos luns e os martes para traballar sobre as lecturas 
propostas. En ocasións fará reunións os luns a mediodía para visionar películas ou traballar en máis 



profundidade as obras. Por agora escolleron a lectura de A punta de pistola de Frank Alonso para 
2ºESO e A neve interminable de Fernández Paz para 4ºESO. 

Ana Rodríguez traballará con 3 grupos: dous formados por alumnado de 4ºESO  e 3ºESO 
(un de 9 membros con dificultades de comprensión e outro de 12 membros con boa capacidade 
lectora) e un de 4ºESO e 1ºBAC que conta con 11 persoas que xa pertenceron ao club o curso 
pasado (só hai un membro novo). O primeiro grupo reunirase un día ao mes durante o recreo para 
comentar o libro. Os outros dous grupos desenvolverán as súas reunións en luns alternos á hora de 
comer na biblioteca. No primeiro leranse temos seleccionadas as seguintes obras: Tristes armas de 
Marina Mayoral, La piel de la memora de Sierra i Fabra, Engurras de Paco Roca, La estratégia Del parásito 
de Mallorquí e Los espejos venecianos de Gisbert. No segundo: Febre de Héctor Carré, Laluna.com de 
Care Santos, Tristes armas de Mayoral, El guardián invisible de Dolores Redondo, e Fundido a blanco de 
Andrea Abello. No grupo dos maiores temos escollidos: Febre de Héctor Carré, Los cuerpos extraños  
de Lorenzo Silva, Y las montañas hablaron de Khaled Hosseini.  

A forma de organización será a establecida durante outros cursos, dado o seu éxito. Cada 
grupo terá unha reunión inicial coa súa moderadora (agás  no caso de inglés) para facer unha escolla 
consensuada das lecturas que se van realizar ao longo do curso, partindo da proposta que esta fai 
adaptándose ás características do seu grupo. A partir de entón, convocaranse reunións periódicas 
para debater sobre as obras elixidas e realizar os traballos propostos acerca de cada unha delas. 

O grupo é aberto, así que se admitirá ao alumnado que desexe incorporarse ao mesmo aínda 
que este xa estea en funcionamento. Tamén se permitirá o abandono dalgún membro sempre que 
se faga dun xeito razoado. A premisa da que partimos é que a actividade é voluntaria e busca o 
pracer da lectura, non o seu rexeitamento. 

Os compoñentes do club darán a coñecer a súa experiencia a outros membros da 
comunidade educativa través da súa participación no blog facendo recomendacións ou elaborando 
outro tipo de traballos que podan xurdir da lectura da obra en cuestión. 

 
6. Horario e calendario 

 As reunións terán periodicidade mensual/quincenal/semanal e levaranse a cabo na sala 
específicamente creada para o club, na biblioteca, na aula de Normalización (Ollomao) e na aula de 
usos múltiples cando requira busca de información a través de distintos soportes.  

Cada club celebrará a súa reunión un día da semana (dependendo do grupo) durante os 
recreos. Noutros casos, as reunións terán lugar os luns á hora de comer, dado a boa experiencia de 
cursos pasados.  

Estas xuntanzas abarcarán todo o curso, salvo o mes de xuño, no que se observa unha 
decadencia da actividade debido á proximidade dos exames de fin de curso tanto en Bacharelato 
como na ESO. 

 
7. Medios de difusión 

O mellor medio de difusión é o éxito da actividade noutros anos, posto que a experiencia do 
alumnado participante estimula a doutr@s compañeir@s. 

Aínda así, cada ano se fai unha promoción da actividade presentándoa clase por clase e un 
folleto informativo comunicando as súas finalidades. 

O blog do club http://asmileunhahistorias.blogspot.com e 
http://anasbookclub.blogspot.com.es da a coñecer as nosas actividades e inclúe aportacións do 
alumnado participante no mesmo. Na presentación da actividade ao alumnado empregámolo como 
medio de promoción, o cal animou á rapazada a participar na experiencia. Tamén se pode acceder a 
el desde o blog da biblioteca (http://bibliomerlin.blogspot.com). As nosas actividades tamén son 
publicadas na páxina de Facebook do centro https://www.facebook.com/ies.sanrosendo?fref=ts. 

 

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

