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 PROXECTO LECTOR 
 

Elabórase un PROXECTO LECTOR para o curso 2018/2019, tendo en conta que o eixo 

vertebral do mesmo o constituirá o Club de Lectura para alumnos e alumnas do centro e o 

Club de Lectura para adultos, así como unha serie de actividades complementarias que 

xiran en torno do uso da Biblioteca como espazo privilexiado a tal efecto e algunas 

materias instrumentais, como Lingua castelá ou Lingua galega, que fan fincapé nas 

lecturas obrigatorias trimestrais, así como uso de recursos complementarios de indubitable 

valor que fomenta e promove a lectura como hábito indispensable para a saúde cultural do 

noso alumnado. 

PRÁCTICAS LECTORAS DO ALUMNADO 

As evidencias proporcionadas polo servicio de préstamo e de lectura na hora do recreo 

informan do uso cotiá que fai o alumnado dos fondos da Biblioteca, tendo en conta que a 

meirande parte do alumnado declara ler por obriga (60% do alumnado preguntado). É, polo 

tanto, evidente que a meirande parte do alumnado lector o fai obrigado polas imposicións 

do profesorado como condición para acadar unha avaliación positiva. 

No que respecta aos lectores voluntarios, o alumnado do noso centro ten preferencia polos 

comics, os contos, revistas e novelas, por este orde, interesándose en último lugar por 

libros de divulgación científica e poesía. 

 O plan de lectura debe motivar o alumnado a tomar contacto con variedade de lecturas 

pero tamén debe empezar a motivalos dende os seus propios gustos e intereses como 

punto clave e inicial da animación á lectura. 

 

O PROXECTO LECTOR NOS ÚLTIMOS ANOS 

 

Durante os últimos cursos o Plan lector que había no centro de xeito experimental, 

promovendo unha hora de lectura semanal nas aulas de xeito rotatorio tivo unha acollida 

heteroxénea por parte do profesorado, básicamente pola presión que supón a 

temporalización estricta dos contidos e a necesidade de rematar as programacións a 

tempo. Por iso se acabou relegando en gran medida a actividade de lectura voluntaria á 

Biblioteca nos tempos de ocio.. Este espazo non só serviu para gardar fondos e facer 

préstamos senón tamén como unha sala onde se realizaron actividades de todo tipo. 

No que atinxe a este espazo lector, os cursos anteriores: 

- Abriuse a biblioteca durante os recreos da mañá para posibilitar o estudo e préstamo de 
libros. 
- Catalogáronse e informatizáronse os fondos da biblioteca. 
-Dotouse a biblioteca de ordenadores e se modernizaron os sistemas operativos e algúns 
dispositivos. 
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- Utilizouse a biblioteca tamén como espazo para impartir certas clases. 
- Fixéronse diversas exposicións no centro con carteis sobre todo tipo de temas. 
- Houbo visitas de autores de libros lidos previamente polo alumnado. 

CARACTERÍSTICAS DA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

A biblioteca (duns 60 a 90 m²) está situada na cuarta planta do edificio. É unha sala ampla 
e illada das aulas. Ten unha iluminación natural, sendo un lugar agradable. É de doado 
acceso dende todo o centro. O mobiliario foi renovado hai uns 8 anos e permite a 
flexibilidade necesariapara a distribución do espazo na biblioteca dependendo das 
actividades que alí se realizan. Diferéncianse catro zonas: unha de estudo (composta por 
cadeiras e mesas que ocupa o espazo central da biblioteca), unha zona de xestión , unha 
zona de ordenadores e unha zona de lectura. 

Os libros son de doada localización. Existe unha guía cos fondos e novidades da 

biblioteca.Hai tamén libros nas bibliotecas de aula e nos departamentos que se están a 

catalogar para incorporalos aos fondos da biblioteca. 

A biblioteca ten xa informatizados todos os seus fondos. Utilízase o popular programa 

Meiga. No noso Centro hai unha persona adicada exclusivamente á Biblioteca, que non 

imparte docencia. O seu horario é de 20 horas semanais. 

Realízanse ademáis varias actividades complementarias na biblioteca 

O fin da biblioteca escolar é a de apoiar a totalidade do currículo.Por iso debe: 

- ser un centro de recursos dinámico en relación directa coa aprendizaxe do 

alumnado. 

- concebirse como un lugar favorable ao estudo, á consulta, á autoformación e 

á lectura. Por iso será un lugar tranquilo e cómodo. 

-ser unha parte integral do proceso educativo, e non ser considerada como un elemento 

secundario. 

-permitir cada alumno e alumna a aprender de forma diferente. 

-converterse nunha sala de recursos multimedia, cun maior acceso a recursos 

documentais e literarios diversificados. 

A Biblioteca permite ao alumnado desenvolver competencias transversais como: 

-extraer información, exercer un xuízo crítico, poñer en práctica a súa creatividade, 

-utilizar métodos de lectura eficaces, usar as novas tecnoloxías da información e 

comunicación, desenvolver as súas competencias en tódalas áreas do currículo. O plan de 

actuacións vai dirixido a desenvolver nos estudantes o gusto pola lectura co fin de ampliar 

os seus coñecementos, de escribir mellor e de suscitar neles o interese cara a diferentes 

campos, é dicir levalos a abrirse ao mundo exterior. 

 

Fondos 

Na catalogación dos fondos da biblioteca utilizouse a nomenclatura CDU. Tamén posuímos un 

lector de código de barras que axiliza o servizo de préstamo de libros, maiormente cando hai pouco 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


 

 IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 
 

 

tempo disponible, como no recreo. Existe unha base de datos temática atendendo a 

os diferentes tipos de libros: novelas históricas, de aventuras, policíacas, de fantasía e ciencia 

ficción, de amor, de terror, libros de contos e relatos, científicos, etc... Así tanto o alumnado como o 

profesorado poderá ver de que fondos se dispoñen en cada categoría que lle interese e se poderá 

ter máis claro que fondos teranse que ampliar para que a oferta estea equilibrada. 

Sería desexable a implicación do alumnado e profesorado en diversas tarefas de 

organización da biblioteca: compilación de documentos chamados "materiais grises", xestión do 

préstamo, información, elaboración dunha base de datos sobre os fondos por temas, etiquetaxe 

dos fondos… En función da disponibilidade dos alumnos de cada curso, cóntase coa figura do 

“alumno axudante”, que colabora coa persoa encargada no préstamo de libros ás horas do recreo. 

 

Servizos, usos e horario de apertura 

Nas nosas NOFC  expóñense as normas de funcionamento da biblioteca. Estas son as seguintes: 

a) A biblioteca é un lugar de estudo, para a busca de información e de ocio, polo que se deberá 
gardar nela o silencio e a compostura necesarios. Non se poderá comer nin beber na sala.Para o 
uso descrito anteriormente, esta sala permanecerá aberta, polo menos,durante os recreos  se é 
posible e no horario de 20 horas semanas da persoa encargada.  

b) A biblioteca do Instituto estará en todo momento a disposición do alumnado, profesores e 
demais persoal do Centro. Esta dependencia, ademais de para as actividades descritas no 
apartado a), utilizarase como lugar de reunión para charlas, conferencias e outras actividades 
académicas.Será a Vicedirectora, en coordinación coa profesora a cargo da Biblioteca, a 
encargada da coordinación  dese espazo. O encargado dunha actividade que precise o uso da 
Biblioteca comunicarao con antelación consinando dita actividade nun cadrante de reservas. 
 

c) Sempre que esta dependencia estea aberta deberá haber un profesor como 
responsable desta, que poderá ser o de garda  Sempre que a disponibilidade horaria do 
profesorado así o permita, haberá profesor na biblioteca. De non poder estar a profesora 
especialista, será un profesor/a de garda,de ser posible.  

A ter en conta: 

d) En caso de ausencia ou enfermidade do profesor de garda de biblioteca, se 
fará cargo dela un profesor de garda na sala de profesores, sempre que sexa posible. Asemade, de 
xeito temporal, hai unha pequeña rede de alumnado voluntario que ten experiencia de cursos 
anteriores como auxiliares da Biblioteca e que poden asumir funcións básicas de atención á 
mesma. 
e) O profesor de garda de biblioteca manterá a orde nela, rexistrará o movemento de libros que se 
producise nesta, ordenará no seu lugar os que fosen devoltos e vixiará que todo quedou en orde 
antes de marchar  

f) Así mesmo, o profesor de garda de biblioteca xestionará a utilización dos ordenadores. Terán 
preferencia para o seu uso os alumnos/ás que queiran solicitar información, ben sexa de Internet, 
consulta dun CD ou utilizar o procesador de textos para a confección dalgún traballo académico. 
g) Non debe haber máis de dous alumnos/ás por ordenador. No caso de que varios/ás alumnos/ás 
queiran dispoñer del para o mesmo fin, darase quenda por 
orde de chegada e dividirase o tempo en non máis de dúas fraccións. 
h) Para a retirada en préstamo de libros ou de material audiovisual: 
 
-O alumno deberá acudir á Biblioteca provisto dalgún medio válido de identificación. 
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-Antes de ser retirado o libro da biblioteca, o profesor/a encherá a ficha de préstamo ou renovación. 
-En caso de devolución, anotarase esta circunstancia na ficha de préstamo. 
-Os libros ou outro material poderá permanecer en préstamo por un tempo de dúas semanas, en 
caso de que ningún outro alumno/ao haxa solicitado, poderá renovarse outras dúas semanas máis. 
- Salvo os Departamentos, ningún usuario poderá dispoñer de máis de tres exemplares ao mesmo 
tempo. 
 
i)Os libros e outros materiais clasifícanse en dúas categorías: 
- Libros de uso exclusivo dentro da biblioteca: Enciclopedias Manuais de moito uso, Libros de 
Consulta ou moi solicitados, Libros raros ou valiosos, as Revistas e outros materiais que se 
consideren 
- Libros ou materiais que poden ser retirados polo procedemento establecido no apartado h). 
 
j) Poderá existir depósito de libros dos Departamentos que o estimen oportuno, deixando 
constancia escrita da chegada á Biblioteca, así como da retirada destes. 
Os Departamentos poderán facer uso do servizo de préstamo polo tempo necesario 
para a súa consulta, facéndoo constar na correspondente ficha de préstamo. Todos os exemplares 
retirados en préstamo polos Departamentos deben ser devoltos ao finalizar o curso académico. 
 

Elaborarase a principios de cursos un horario de uso da biblioteca.  

-as actividades para cada curso por área e co uso da biblioteca durante unha hora semanal. 

-outras actividades a nivel xeral de centro como a celebración de datas especiais e feira do libro. 

-un cuadrante para poder usar a biblioteca para actividades que vaian xurdindo 

durante o curso (charlas, contacontos...)Este horario será feito pola Vicedirectora  en colaboración 

coa profesora encargada da mesma. 

 

PROXECTO CLUB DE LECTURA 2018-2019 
 
Nome do club de lectura 
 
O SAN TOMÉ LE 
 
Breve historia 

O club de lectura, ‘O SAN TOMÉ LE’ do IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO de Vigo, 

comeza este curso 2018/2019 a súa andaina e será unha actividade ofertada polo centro e que 
tentará consolidarse no tempo desexando que sexa do interese do alumnado. 

Finalidades 

- Fomentar o hábito lector como una actividade lúdica e formativa. 

- Desenvolver a competencia lectora e a expresión escrita. 

- Favorecer a integración do alumnado. 

- Crear un ámbito de convivencia e diálogo que axude ao desenvolvemento da 

autonomía persoal e das competencias sociais. 

- Fomentar a lectura comprensiva, analítica e crítica. 

- Aprender a sintetizar as ideas principais. 

- Mellorar a expresión oral. 
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- Aprender a escoitar aos demais e a respectar a súa opinión. 

- Servir de canle de comunicación entre a Biblioteca e o resto da comunidade educativa. 

- Participar activamente e/ou organizar actividades de animacións á lectura. 

Actividades previstas 

- A comezo do curso difundirase no centro a existencia do club de lectura e despois dunha reunión 
inicial de escolla de títulos faremos un calendario de xuntanzas presencias para comentar cada 
libro. 

- Nas reunións do club de lectura teremos unha pequena guía para que reflexionemos sobre os 
puntos de maior interese da lectura, tendo tempo para que cada persoa poida expresar as súas 
opinións. 

- Sempre en función das posibilidades do club e o seu desenvolvemento intentaremos completar a 
lectura con saídas que poidan ser de interese: salón do libro, roteiros literarios, presentacións, 
bibliotecas, Culturgal... 

- Cando sexa posible convidaremos ao autor ou autora á reunión final do club de lectura. 

- Tamén intentaremos que a lectura poida ir acompañada doutras actividades que complementan 
esta que é individual, como: saídas a representacións teatrais, xornadas, obradoiros... 

- Na medida do posible intentaremos facer intercambios con outros clubs de lectura. 

Actividades destinadas a fomentar a participación de varóns 

Conscientes de que os alumnos teñen menos hábito de lectura que as alumnas intentaremos que 
as lecturas conteñan temáticas que tradicionalmente sabemos que desfrutan máis: novela negra, 
ciencia ficción, histórica... Buscaremos a maneira de que o alumnado lea cousas que lle gusten 
para que atopen na lectura unha fonte de lecer. 

Actividades para incentivar a participación de alumnado con necesidades específicas de 
apoio educativo 

O alumnado con necesidades específicas de apoio educativo debe atopar na lectura unha 
ferramenta para ampliar os seus coñecementos e a súa aprendizaxe, pero tamén para relacionarse 
cos demais compañeiros e compañeiras. Neste punto apoiarémonos no Equipo de Orientación para 
saber como actuar en cada caso, porque as diferenzas poden ser importantes e deben terse en 
conta. Se fose preciso mudar o alumnado de nivel, adaptar algunha lectura, quedar fóra das 
xuntanzas... 

Composición e número de participantes aproximado. Nº de grupos de lectura previstos. 

O club de lectura contará con catro grupos diferentes que terán en conta as idades do alumnado e 
un específico de lecturas de divulgación científica en galego para os niveis máis altos. Se algún 
alumno ou alumna non se atopa a gusto nese nivel e polas súas habilidades ou a súa madureza 
lectora precisa cambiar de grupo farase. Os niveis a ter en conta de cara a organizar este club 
serían os seguintes: 

• 1º e 2º da ESO 

• 3º e 4º da ESO 

• 1º e 2º de Bacharelato 

• 4º da ESO e 1º e 2º de Bacharelato 
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En cada nivel o número de alumnado non debera superar os 20-25 participantes. O IES San Tomé 
é un centro grande, se se dese esa situación desdobraríamos o grupo para que nas xuntanzas 
houbese participación de todos. 

Implicación doutro profesorado 

O club conta cunha coordinadora, profesora do Departamento de Lingua Galega, e con tres 
profesores máis: un docente do Departamento de Xeografía e Historia, unha docente do de Lingua 
Galega e dun profesor do Departamento de Física e Química que levará o grupo de lectura de 
divulgación científica. Entre os catro supervisarán o funcionamento dos grupos, intentarán 
dinamizar as xuntanzas de posta en común, planificaránactividades... Tamén se contará coa 
colaboración doutros profesores e profesoras para a difusión das actividades, para o 
acompañamento das saídas que se realicen, para comentar aspectos dos libros que requiran de 
áreas de coñecemento doutros departamentos… Así como do equipo directivo para todo o que 
sexa preciso. 

Formas de organización e funcionamento previstos 

Na reunión inicial haberá unha proposta de lecturas, sen prexuízo de que eles acheguen tamén 
ideas. Despois de dar as claves de cada un dos libros haberá unha escolla da obra que se vai ler, 
iso farase en cada grupo. O alumnado que queira formar parte do club de lectura ten que traer 
asinada unha autorización asinada polo pai, nai ou titor e comprometerse a ler as obras propostas 
e participar nas xuntanzas e actividades que se desenvolvan no club de lectura. O Regulamento de 
Réxime Interno do IES San Tomé será o que rexa todas as reunións e actividades levadas a cabo 
polo club de lectura. 

Horario e calendario para a celebración das reunións presenciais 

O IES San Tomé previsiblemente permanecerá pechado polas tardes durante o curso, polo que as 
reunións só se poden facer nos recreos que duran 30 minutos. Por esta razón  faremos as 
xuntanzas en dous recreos consecutivos para contar con 1 hora e non perder ofío do que se tratou 
na sesión anterior. Os grupos reuniranse por primeira vez no Salón de Actos do IES o mércores 8 
de outubro de 11.30h a 12.00h para explicarlles ofuncionamento, posto que é a primeira vez que se 
leva a cabo, e para ver de acordar aslecturas para o primeiro trimestre. Ese día tamén repartiremos 
os espazos dos catro gruposque serán: a biblioteca, o laboratorio de física e química, o salón de 
actos e unha aula quenos outorgue o centro. O profesorado que coordine cada grupo levará o 
material necesario para dirixir as sesións que se fixarán unha en novembro (escollerase un recreo 
na semanado 5 ao 9 de novembro) e unha sesión dobre en decembro (dous recreos) para ver as 
dificultades que xorden na lectura. As reunións serán convocadas e coordinadas polas profesora 
coordinadora e terán unha frecuencia de unha ao mes. As lecturas serán en lingua galega e 
sempre distintas das que realizan nas diferentes materias do currículo e o alumnado participará na 
súa elección.A biblioteca intentará contar cos fondos necesarios para o correcto funcionamento do 
club.Os libros serán seleccionados polo profesorado integrante no club e as reunións serán 
convocadas e coordinadas pola profesora coordinadora. Escoitara. 

Persoa responsable/coordinadora 

A coordinadora do Club de Lectura O SAN TOMÉ LE é María Dolores Villanueva Gesteira, 
profesora do Departamento de Lingua Galega. A persoa responsable do grupo de divulgación 
científica é Xenxo Pérez García. Os profesores Xabier Novales Blanco, do Departamento de 
Xeografía e Historia; e a profesora María das Neves Hermida Díaz encargaranse, xunto coa 
coordinadora, dos grupos da ESO e de Bacharelato de lecturas literarias. 

Medios que se utilizarán para a súa difusión 

• Carteis nos paneis informativos do centro 
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• Información na aula 

• Información na páxina web do instituto 

• Apertura dunha conta de Instagram, a rede social máis empregada polo alumnado, 

para informar do club de lectura e da súa evolución 
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