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PROXECTO LECTOR IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO  
CURSO 21/22 

 
 

1. Análise da situación da lectura e da escritura do centro 
 
1.1. Prácticas lectoras e escritoras do alumnado. 
1.2. Identificación de logros e dificultades. 
1.3. Análise das metodoloxías empregadas. 
1.4. Recursos materiais e humanos: situación da biblioteca escolar e outros recursos. 
 
2. Obxectivos, fundamentos e organización: 
 
2.1. Obxectivos 
2.2. Metodoloxías 
2.2.1. Para desenvolver a competencia lectora e escritora. 
2.2.2. Para fomentar o hábito da lectura. 
2.3. Coordinación do proxecto. Modo de organización. 
2.4. Modo de difusión e apoios necesarios. 
 
3. Criterios e procedementos de avaliación 
 
 
 
 
1. Análise da situación da lectura e da escritura do centro 
 
Vaise proceder a analizar as prácticas lectoras e escritoras do alumnado mediante unha enquisa sobre 
hábitos de lectura ao longo do primeiro trimestre.  Despois dunha primeira valoración baseada nas 
observacións cotiás, feita conxuntamente co profesorado da Biblioteca, os titores/as, así como con 
algún profesor/a que imparte clase nos primeiros cursos da ESO, acerca dasituación da lectura e da 
escritura do noso centro queda recollida nos puntos seguintes: 
 
1.1 Prácticas lectoras e escritoras do alumnado.  
 
Prácticas lectoras:  
- O alumnado ten pouco hábito de lectura, le os libros de lectura obrigatoria de cada departamento e se 
le por gusto, prefire os contos e os cómics, en primeiro lugar e as novelas en segundo.  
- Incluso cos libros de lectura obrigatoria unha porcentaxe do alumnado busca vías alternativas para 
tratar de non lelos: resumos en Internet, exposicións orais dos seus propios compañeiros, películas …. 
- O hábito lector redúcese a medida que van avanzando na ESO: o alumnado de 1º de ESO le máis ca o 
de 4º ESO. Só fai un esforzo extra de lectura cando se incentiva coa nota. 
 
- Cómpre reseñar ao respecto que hai algúns anos, e tomando como punto de partida da análise o ano 
2016, data de chegada deste equipo directivo, constituiuse un club de lectura “o San Tomé le”, como 
actividade de desenvolvemento de hábitos lectores, dende a Biblioteca Escolar, integrado por parte do 
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alumnado de 1º de ESO e de 2º de ESO, coordinado pola profesora de Lingua galega, dona Dolores 
Villanueva, xunto cun pequeno grupo de profesores colaboradores. Neste clube dábase lectura grupal a 
libros que non formaban parte de ningún currículo, de forma libre. Producíanse intercambios de ideas 
sobre temas a tratar, procurábase variar os xéneros e documentos tratados tendo en conta os intereses 
do alumnado participante. Deste xeito, os membros do club de lectura leron, analizaron e aportaron 
ideas sobre banda deseñada, microrrelatos, contos e relatos curtos, novelas,artigos de prensa, poesía… 
O alumnado participante disfrutou moito da experiencia, sendo agasallado persoalmente polo equipo 
do club de lectura ao final de curso. As familias interesáronse moito pola súa continuidade, pero a 
profesora encargada, que desenvolvía o proxecto nas súas horas libres, obtivo destino noutro centro. 
 
Prácticas escritoras: 
- Os alumnos manifestan espontáneamente con frecuencia que as únicas áreas nas que é preciso 
redactar e escribir correctamente son aquelas relacionadas co ámbito lingüístico mentres que no resto, 
cren que o único importante é o contido. 
- Saben manexar o ordenador no ámbito lúdico pero cando se trata de utilizar programas de tratamento 
de textos e imaxes presentan moitas carencias. 
- Constatamos a diario que, polo que respecta á escritura espontánea, a participación é escasa se non se 
incentiva dalgún xeito (especialmente a nota). 
- Xeralmente o alumnado, no que respecta á escritura, prefire o soporte informático que utilizan 
maioritariamente no ámbito das súas relacións sociais: chats, Instagram, Twitter, Whatsapp. Estas 
prácticas con códigos propios lévaos a utilizar, tanto nas aulas como nos exames, unha linguaxe moi 
sintética cun vocabulario empobrecido e con faltas de ortografía e  mesmo abreviaturas. 
 
 
1.2.  Identificación das dificultades máis salientables 
-Proveñen da escasa praxis na actividade da lectura, que redunda á súa vez na pouca comprensión do 
que están a ler. Ambos problemas se retroalimentan. 
- Pouca comprensión dos textos, xa sexan literarios ou non, polo que ao alumnado lle resulta 
complicada a tarefa sinxela de plasmar as ideas principais nun esquema ou facer resumos do lido, 
incluso en niveis como Bacharelato. 
- Mala entoación na lectura en voz alta por falta de hábito lector, incluindo nalgúns casos a tendencia ao 
silabeo e a non realización de pausas que marcan os signos de puntuación. 
- A lectura superficial, o que se advirte taménn nos exames, e especialmente se os enunciados son 
extensos, dando por suposto o que se lle pide, moitas veces froito de interpretacións errónas. Tamén 
existe a tendencia a ler só a primeira parte dos enunciados das preguntas o que trae consigo o erro nas 
respostas que son automáticas e sen unha reflexión previa. 
- Dificultade para seguir unhas pautas sinxelas escritas no momento de elaborar calquera traballo. 
- O alumnado ten pouca habilidade á hora de  atopar información académica relevante en Internet. 
Limítase aos primeiros resultados que ofrece Google, sen pararse a analizar a orixe e o rigor da 
información. 
- Cando teñen que elaborar un traballo en formato dixital, non len os documentos que obteñen e en 
lugar de redactar os seus propios textos, empregando sen máis a opción de copiar e pegar 
- Pobreza léxica na expresión oral e escrita. 
- Un problema engadido, ao ser unha comunidade con lingua cooficial, e a interferencia entre as dúas 
linguas oficiais: se escriben en castelán, aparecen erros ortográficos ligados ao galego e se redactan en 
galego abusan dos castelanismos. 
- Acostuman presentar os traballos de investigación sen guión previo, nun formato arbitrario e sen citar 
a procedencia da información . 
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- En canto á redacción: 
 
o Non coidan os aspectos formais 
o Excesivamente sintética (nas respostas, nos exames, nos exercicios…) 
o Presencia constante de faltas de ortografía 
o Falta de estructuración e de organización de ideas. 
 
1.3. Análise das metodoloxías empregadas 
Aínda que unha gran parte do profesorado foi incorporando na súa práctica pedagóxica medios 
dixitais, a maioría segue perpetuando un sistema tradicional ligado ao libro de texto. Entre as 
metodoloxías empregadas atopamos: 
 
- Lectura do libro de texto en voz alta. 
- Ditados do profesor/a. 
- Lectura silenciosa e comprensiva dos textos que aparecen no libro. 
- Preguntas/respostas sobre comprensión de contidos, escritas e orais. 
- Realización de esquemas, resumos, redaccións de textos e temas. 
- Traballos de investigación sinxelos, xeralmente na rede, nas distintas materias. 
- Uso de presentacións en programas tipo powerpoint, vídeos nas clases e como tarefas domésticas. 
- Libros de lectura obrigatoria e exames de comprensión de cada un destes por trimestre, 
nas diferentes linguas oficiais e estranxeiras. 
- Lectura ocasional de artigos de prensa para posteriormente traballar sobre eles. 
ocasionais. 
- Uso do móbil para acceder a aplicación educativas.  
 
1.4. Recursos materiais e humanos: situación da biblioteca escolar e outros recursos. 
 
A Biblioteca do IES SAN TOMÉ, situada no cuarto andar do instituto, dispón de espazo suficiente, así 
como dunha dotación de fondos axeitada que se vai actualizando constantemente, a suxerencia do 
encargado da Biblioteca ou dos propios usuarios, de ser o caso. 
Temos habilitadas tres zonas: 

 Zona de préstamo e xestión: dotada de dous ordenadores e impresora, desde onde se realiza todo o 
proceso de xestión e catalogación. 

 Zona de consulta: existen dúas zonas diferenciadas con varias mesas colectivas  
ordenadores destinados á procura de información. 

 Zona de lectura informal, con sofás, onde se ubican os comics, revistas, etc 
 Zona de ordenadores: o equipamento acada os vinte equipo, con vistas á súa ampliación, para acceso 

estrictamente a contidos académicos ou relacionados cos mesmo. 
 
O espazo dispoñible na nosa biblioteca é claramente suficiente. A nosa Biblioteca forma parte dende 
hai anos da rede do programa de xestión MEIGA. Os fondos están ben conservados e catalogados e 
expurgados, nos casos precisos, no devandito programa, grazas a que o centro contou cunha persoa con 
dedicación exclusiva á Biblioteca, que se xubilou recentemente, sendo amortizada a súa praza pola 
Consellería de Educación. Isto supón un problema maior no funcionamento actual da biblioteca, xa que 
o préstamo, que se realiza exclusivamente durante o recreo, precisa dun traballo de xestión anterior e 
posterior que, debido á falta de recursos humanos, non é posible realizar con eficacia. Nestes intres 
vaise recurri á axuda de alumnado voluntario para axilizar o servizo de préstamo, sen que podamos a día 
de hoxe contar con persoal específico que se faga cargo da xestión da biblioteca, con presenza e 
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continuidade na mesma durante varios cursos escolares. Tampouco é posible realizar reunión semanas 
para coordinar as tarefas e actividades a realizar nin facer proxectos conxuntos. 
 
 
2. Obxectivos, fundamentos e organización: 
 
2.1 . Obxectivos: 
 
1. Desenvolver a competencia lectora. 
2. Favorecer a competencia literaria. 
3. Educar na adquisición e uso crítico da información (Competencia informacional). 
4. Fomentar o hábito da lectura. 
5. Apoiar a adquisición das competencias clave. 
 
2.2. Metodoloxía:  
A partir dos obxectivos propostos coa elaboración deste Proxecto Lector, propoñemos unha 
metodoloxía para acadalos: 
 
2.2.1. Para desenvolver a competencia lectora e escritora: 

 incidir na lectura previa da totalidade das preguntas do exame para resolver as dúbidas de 
comprensión. Lecturas en voz alta nas clases, especialmente con aqueles alumnos que máis dificultades 
teñen. 

 insistir na importancia de que as preguntas dos exames estean o máis e o mellor redactadas 
posible e se así se demanda, xustificadas. 

 corrixir aos alumnos o uso de determinadas expresións de carácter coloquial nas súas repostas, 
redaccións, traballos… 

 intentar utilizar outros materias distintos ao libro de texto tradicional, empregando textos de distintos 
tipos (formularios, noticias, instrucións de montaxe, gráficos, mapas, receitas de cociña, partituras…). 

 uso das TIC ao proceso de ensino-aprendizaxe, utilizando nas clases páxinas web de interese, blogs, 
wikies, o encerado dixital, obradoiros virtuais, etc. 

 intentar combinar as clases tradicionais con actividades máis lúdicas como“pasapalabras,” 
crucigramas, xogos con diccionarios, prensa…, onde a linguaxe 
sexa a ferramenta básica. 

 fomentar o uso dunha caligrafía coidada e unhas pautas de presentación tendo en conta cuestións 
coma a orde e a limpeza. 

 ensinanza de estratexias en todas as áreas como: 
 
- selección de ideas principais. Formular a idea principal tras a lectura dun texto ou resolución de 
problemas. 
- realización de esquemas. 
-  elaboración de glosarios de termos propios de cada materia ao final da libreta. 
- incidir na necesidade da creación dun borrador ou esquemas previos coas ideas que se van 
desenvolver posteriormente na redacción. 
 
2.2.2. Para fomentar o hábito da lectura: 
É necesario ter en conta os elementos e deficiencias que o profesorado percibe sobre os hábitos e 
estratexias de lectura do alumnado. No primeiro ciclo da ESO os alumnos len bastante  e a medida que 
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medran perden ese hábito. No segundo ciclo da ESO e no Bacharelato as lecturas da maior parte do 
alumnado consisten exclusivamente nos libros de lectura obrigatoria das distintas materias.  
 
Dende a biblioteca, suxírense varias actividades para o fomento da lectura: 
 
CLUB DE LECTURA 
Proxecto pendente da asunción da súa organización por algún departamento interesado, no caso de ter 
dispoñibilidade horaria. 
LIBRO DO MES 
Pendente da organización da Biblioteca e asunción da súa coordinación por parte dalgún profesor/a 
con horas disponibles a tal efecto. 
PROXECTO LECTOR NA AULA: Ante a falta de garantías de profesorado que poida  prestar un 
servizo continuado na biblioteca, prográmase un desenvolvemento do proxecto lector na aula. 
 
2.3. Coordinación do proxecto lector na aula. Modo de organización. 
 
A principio do primeiro trimestre do curso 2021-2022 (outubro) o profesorado do IES San Tomé de 
Freixeiro, en colaboración cos xefes/as , elaborará un banco de lecturas por asignaturas e cursos, de 
carácter divulgativo, relacionado coa súa materia e axeitado a cada nivel educativo. Estas lecturas breves 
gardarán relación coas materias que imparte cada profesor ou profesora.  
 
A imprantación da lectura obrigatoria na aula durante a ESO, polo menos unha hora semanal, promove 
a xeneralización deste hábito, especialmente no caso do alumnado que non é estimulado nesa dirección 
dende o ámbito doméstico. O tempo estimado para a realización das mesmas é de 30 minutos, 
elaborando a continuación o alumnado unha pequeña recensión sobre as mesmas, que será entregada ao 
profesor/a ao remate da clase. Esta actividade será tida en conta como tarefa avaliable ao final do 
trimestre así como a negativa a participar na mesma terá a consideración de falta de conduta.. 
 
Para evitar a penalización lectiva dalgunha materia en concreto, implantarase de xeito rotativo, de luns a 
venres, empezando o luns a primeira hora a primeira semana, o luns a segunda hora a seguinte semana, 
e así sucesivamente. Tendo en conta que se trata dunha única hora semanal, débese respectar en tódolos 
casos a hora de lectura, non destinándoa a hora de estudio, exames, etc. 
 
O profesorado facilitará ao alumnado o texto-s de lectura, o que evita o farragoso problema do reparto 
de fondos polas aulas, o olvido na casa do libro de lectura, así como o seu extravío, etc.  
Ao longo do segundo trimestre, en reunión da Comisión de Coordinación Pedagóxica, valorarase o 
funcionamento do Proxecto e se dará a opción a que os diferentes departamentos poidan aportar 
propostas ou modificar algunhas das presentadas. 
Este Proxecto Lector será presentado nas primeiras reunións do Consello escolar do curso 2021-2022. 
 
2.4. Modo de difusión e apoios necesarios 
 
Como xa se comentou no punto anterior, resulta vital a implicación, a colaboración e a difusión do plan 
entre o Claustro de profesores/as e os membros do Consello Escolar, polo que debe debe contar co 
respaldo de tódolos órganos colexiados.  
En canto á difusión entre o alumnado e os apoios necesarios remitímonos ao artigo 4  do DECRETO 
86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia: 
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Artigo 4. Elementos transversais 
 

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da 
comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen 
prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 
 

Deste xeito, cómpre que todos os profesores apoien e entendan a relevancia do PLC, respecten o seu 
cumprimento semanal, e colaboren no seu desenvolvemento para acadar un tratamento integral das 
competencias clave traballadas co alumnado. As sesión de lectura do Proxecto lector non poderán, por 
ende, ser sustituidas por exames ou outras prácticas docentes que se consideren máis relevantes. 
 
Polo que respecta á implicación das familias e do contorno, realizarase unha enquisa para coñecer os 
hábitos de lectura das familias do alumnado de nova incorporación antes da revisión do PLC. 
 
Na reunión inicial que se celebra cos pais dos alumnos, informaráselles da existencia da biblioteca 
escolar e dos recursos do contorno, así como das dificultades de organización da mesma pola reducción 
do cupo de profesorado asignado ao noso centro. 
 
3. Criterios e procedementos de avaliación. 
 
- Valoración por medio de enquisas das actividades do Proxecto Lector.  
- Estatísticas de préstamo por grupo durante o ano. 
- Estatísticas do programa de xestión de biblioteca Meiga do préstamo anual. 
- As incidencias acaecidas durante a franxa horaria reservada á lectura na aula. 
-Aportacións dos membros dos órganos colexiados sobre o funcionamento do proxecto. 
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