
PROXECTO LECTOR (IES de VILALONGA) 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN.  IES de VILALONGA. 

     O Instituto de Vilalonga está situado na parroquia de Vilalonga, que 

pertence ao concello de Sanxenxo, ao sur da comarca de O Salnés. Os 

alumnos do instituto proceden na súa maioría de Vilalonga, Noalla e Nantes, 

tamén parroquias do mesmo concello e con características semellantes. 

Estas parroquias son,  en orixe, marcadamente rurais, se ben desde fai 

unhas décadas e máis intensamente durante os últimos anos están 

somerxidas nun proceso de rápida transformación. Os factores 

determinantes destes cambios son o auxe do sector turístico que conleva 

repercusións económicas e no modelo social, e a transformación urbana 

asociada ao “boon” urbanístico, que afecta á paisaxe e á forma de vida dos 

seus habitantes. 

Conviven na zona o minifundio agrario de explotación familiar e o estilo 

de vida urbano, a explotación dos recursos marisqueiros  e o turismo de sol 

e praia; as tradicións máis arraigadas e o desenvolvemento das tecnoloxías 

da información. A rapidez desta evolución  está a producir unha crise de 

identidade así como unha alteración no modelo de escala de valores que 

inflúe nos nosos alumnos. 

A transformación do medio rural en urbano é rápida. Perante aínda que 

na comarca móvese moito diñeiro en transaccións  urbanísticas, este 

reverte pouco nas economías familiares. Elas mantéñense de pequenos 

salarios: pensións e traballos non ben remunerados en distintos sectores 

(hostalería, construción...), ademais da emigración. Os soldos son pequenos 

pero existe nos alumnos do instituto a percepción de que hai moitos cartos. 

Os mesmos alumnos traballan durante o verán na hostalería. Reciben 



escasas pagas pero satisfactorias ao seu entender. Este feito anima aos 

xoves a abandonar os estudos mesmo co apoio dos seus pais. Logo dos 

dezaseis anos unha porcentaxe alta do alumnado abandona os estudos, a  

maior parte sen titulación de ESO.  

Planea tamén sobre a comarca a sombra do diñeiro fácil. Ambiente que 

inflúe na motivación do alumnado, e que se estende patoloxicamente 

xeración tras xeración coma unha epidemia. De aí parte a necesidade de pór 

en marcha as nosas accións de compensación de desigualdades. A falta de 

motivación derivada do ambiente e dificulta o noso traballo. Moitos alumnos  

sofren baixa autoestima, problemas de atención e concentración, problemas 

familiares e algúns, limitacións de carácter cognitivo. 

Desexariamos que os servizos da nosa Biblioteca e do IES, ao longo da 

xornada, tiveran carácter universal, prestaran apoio a un ensino innovador 

especialmente coidadoso da diversidade dos nosos alumnos e sensible coa 

problemática do noso país. 

 

 

2. ESTADO DAS COUSAS 

(Biblioteca e Proxecto lector) 

Somos conscientes da triste praga que representa entre nós o fracaso 

escolar, mesmo antes de que nolo dixera o Informe Pisa, pero tamén dos 

factores máis importantes que determinan os resultados dos alumnos: o 

contexto sociocultural das familias e dos centros, as diferenzas de xénero, 

o ambiente de aprendizaxe e a organización da escola, a relación entre o 

contexto socioeconómico e o rendemento dos alumnos así como o papel que 

poden ter as escolas como amortecedoras do impacto das desvantaxes 

socioeconómicas.  



Se fai cinco anos, logo dunha profunda reflexión que sucedeu a unha 

crise que ameazaba con deter o proceso de transformación da Biblioteca, 

fomos quen de modernizala, dotala, atraer a ela a profesores e alumnos e a 

animar a posta en marcha doutros proxectos,  como non imos poder dar un 

segundo pulo, que consideramos urxente, para elaborar desde o centro con 

maior implicación, e en torno da Biblioteca, programas de apoio ao estudo, 

que atendan as necesidades colectivas pero tamén individuais, de prevención 

da exclusión e de axuda para resolver as dúbidas, estudar, preparar 

exames, seleccionar a información, elaborar traballos e orientar a 

resolución dos deberes, animar o desenvolvemento de proxectos 

interdisciplinais, ademais de nutrir as carencias culturais básicas mediante 

a lectura, o cine, a música e as viaxes.  

En definitiva, trataríase de aproveitar todos os recursos humanos e 

materiais que estean ao noso alcance para enriquecer e complementar o 

apoio individualizado que, en parte,  xa  se ven prestando no centro desde 

outros programas como poden ser a Adaptación Curricular, os Agrupamentos 

Específicos e a Diversificación Curricular; as Clases de materias pendentes, 

os programas PROA -asistencia a grupos reducidos de estudo 

multidisciplinais  e atención por materias- dentro e fóra da Biblioteca e as 

Aulas bilingües; a Hora de ler implantada en toda a ESO, as Mochilas 

viaxeiras e o Club de lectura; Obradoiros, Teatro, Exposicións, Encontros co 

mundo da ciencia e da cultura, Certames literarios e de investigación 

científica e outras actividades en colaboración cos centros da comarca; 

orientación do tempo de lecer mediante a Aula de xogos de enxeño e o Xogo 

deportivo.   

Todo elo contemplado no Proxecto educativo, na Proposta pedagóxica e 

na Programación anual do centro, cuia presenza valoramos moi positivamente 

pero non suficientemente desenvolvida dadas as eivas que nos rodean, e que 



pensamos podería animar un Proxecto Lector que perfile liñas de actuación 

sinxelas, claras, posibles e comprometidas. 

Neste momento a Biblioteca pon a disposición da comunidade educativa 

o seu ben equipado espazo de 130 metros cadrados, integrado por varios 

ambientes funcionais, con capacidade para unhas 60 persoas. Dispón de máis 

de 17.000 documentos en soporte papel informatizados, ampla variedade de 

publicacións periódicas, máis de 900 documentos en soporte dixital  (cine, 

documentais e música) tamén informatizados. E ademais conta cun espazo 

informático equipado con sete ordenadores, unha impresora, un lector de 

CD e un reprodutor de DVD, ambos os dous últimos válidos para a audición 

colectiva e individual mediante auriculares. 

 

 

3. OBXECTIVOS DO PROXECTO  LECTOR 

1. Desenvolver a competencia lectora. 

2. Favorecer a competencia literaria. 

3. Educar no uso crítico da información. 

4. Fomentar o hábito da lectura. 

5. Apoiar a adquisición de todas as competencias básicas. 

 

 

4. ANÁLISE DAS METODOLOXÍAS EMPREGADAS 

 

   As metodoloxías empregadas no ámbito da lectura no Centro ata agora 

(últimos cinco anos) foron en dúas direccións paralelas, a lectura 

obrigatoria, en diferentes áreas, como complemento ao currículo e avaliable 



mediante traballos ou controis. Son lecturas que se fan fóra do tempo 

lectivo de forma individual. 

   A segunda opción é a lectura para “animar a ler”, a lectura por pracer, que 

se ven desenvolvendo desde hai cinco anos, e de forma regrada desde  hai 

dous anos, mediante a “hora de ler”que afecta a toda a ESO,  mediante unha 

hora semanal de forma rotativa. Nesta mesma dirección nacen dentro da 

Biblioteca outras actividades como o Club de lectura, optativo e fóra do 

horario lectivo, que mantén reunións mensuais, onde se propón un tema e 

logo elíxese un libro, que despois se debate na Biblioteca, ou na aula de 

tecnoloxía; ademais están as iniciativas individuais do profesorado a favor 

da lectura e a animación e divulgación dos programas de lectura da 

biblioteca. 

   No ámbito da escritura, da mesma maneira, hai unha metodoloxía ligada ao 

currículo e, polo tanto, avaliable. Por outro lado fomentouse a escritura 

creativa desde a Biblioteca mediante certames organizados dentro e fóra 

do Centro. 

   Sería recomendable poñer en marcha programas de formación do 

profesorado para revisar as nosas metodoloxías e incorporar diferentes 

prácticas. 

 

 

5.  PLAN LECTOR (IES  de VILALONGA) 

 

I. HORA DE LER. 

 

CREACIÓN DE AMBIENTES LECTORES 

 

     a) Establécese unha hora semanal que será rotativa en horas e días. 



 

     b) Créase a biblioteca de aula desde as titorías coa orientación e axuda 

dos coordinadores e da Biblioteca. 

 

     c) Reconvértense as horas de ausencia de profesorado en tempo de 

lectura e traballo. Entendemos que é necesaria  unha disciplina e unha 

concienciación do aproveitamento deste tempo coa fin de acadar unha 

dinámica de traballo, dentro do proxecto lector, que redunde en beneficio 

da formación integral do alumnado e mellore  a adquisición das competencias 

básicas. 

 

     d) Pénsase en lectores autónomos arredor da Biblioteca de Aula. 

 

 

ORGANIZACIÓN  DA HORA DE LER 

 

a) Teranse en conta os seguintes puntos: 

 

 alumnado poderá elixir libremente a súas lecturas. 

 Problemas: se xurdiran,  estes  serán atendidos pola  

persoa coordinadora do proxecto lector e os 

departamentos, en tempo e grupo concreto.  

 alumnado recollerá os seus libros de lectura, por quendas, 

dunha exposición que se organizará para eles na  

Biblioteca. A selección para dita exposición deberá ser 

consensuada pola Biblioteca e as propostas dos 



departamentos, que a súa vez deberán estar incluídas nas 

respectivas programacións anuais. 

 A hora de ler  tense que entender como hora de lectura e 

non como hora de facer os deberes, de estudar para os 

exames ou de impartir clases . 

 Na hora de ler non se poderán recoller nin cambiar os 

libros de lectura na biblioteca, hai toda unha semana para 

facelo. 

 calendario da hora de ler estará exposto ao principio de 

cada trimestre nas aulas e na sala de profesorado. 

 A difusión da lectura farase mediante: divulgación de 

guías de libros de lectura (novidades e clásicos), cartaces, 

presentación directa de lecturas na aula por parte do 

profesorado, conta contos, visitas á Biblioteca, encontros 

con autores, obradoiros....... 

 

b) Dotarase a pequena biblioteca de aula con fondos aportados polo 

alumnado, pola Biblioteca de centro e con aqueles materiais 

premiados procedentes dos certames internos de creación e 

investigación... 

c) Reconvertiranse as horas de ausencia de profesorado en tempo de 

lectura e traballo. As horas de ausencia do profesorado 

converteranse en horas de lectura, aproveitando a existencia da 

biblioteca de aula, da biblioteca de centro, das salas de proxección , e 

das aulas de informática. 



 

d) Formaranse lectores autónomos arredor  da  Biblioteca de aula desde 

o momento en que esta se use de modo flexible ao longo de todo o 

harario escolar. O mesmo que ocorrerá coa Biblioteca de centro. 

 

COORDINACIÓN DO PLAN LECTOR 

 Proporanse dúas persoas para coordinar o proxecto lector cunha 

dedicación de dúas horas semanais de garda de biblioteca cada unha. 

 Estas persoas formarán parte do equipo da biblioteca e coordinaranse 

con ela, coas titorías e departamentos. 

 No proxecto lector participará todo o profesorado a través dos 

departamentos en coordinación coa biblioteca. 

 

INTEGRACIÓN DAS TICS 

No mundo actual, as TICs son instrumentos básicos para acceder á lectura 

noutro soporte, polo que será imprescindible acadar a educación documental 

e informática. 

.  

II. A ESCRITURA NO PLAN LECTOR. 

    Complemento imprescindible da lectura é a escritura. Polo que ésta 

estará presente no Proxecto Lector mediante o fomento da creación 

(certames, obradoiros ,exposicións....) e da investigación: (Busca e selección 



de información, presentacións de traballos tanto individuais como 

colectivos). 

As TIC volverán ser unha ferramenta imprescindible para o 

desenvolvemento deste apartado. 

 

III  ACTIVIDADES. 

 Conseguir que funcione a hora de lectura e a hora de escritura así 

como os certames literarios.  

 Animar á formación de clubs de lectura.  

 Implicar a pais e nais nas actividades de lectura mediante a 

presentación da biblioteca -todos os seus recursos,  servizos e a 

coordinación do proxecto lector-  na recepción inicial de pais e nais 

do alumnado. 

 Fomentar a lectura en grupos de traballo multidisciplinar que 

poderían partir dun tema de estudo proposto .  

 Seguir fortalecendo o certame de creación e investigación que xa se 

celebra no centro e que volve gozar de boa saúde. 

 Divulgar e utilizar, como complemento do currículo e como alternativa 

de lecer, o cine, os documetais, a música, a prensa... 

 

IV AVALIACIÓN.  

A coordinación do proxecto lector redactará ao final de curso unha 

memoria, en colaboración cos departamentos, na que se dará conta de todas 

as actividades desenvolvidas. 


