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PLAN LECTOESCRITOR (PLEC)  

 

 

 

I.- Reflexións previas: 
 

Engadimos os resultados das enquisas que se fixeron: 
 
A do profesorado 
As do alumando: 

- 1º ESO, por acabar de incorporarse ao Centro e porque proceden de colexios 
diferentes 

- Resto da ESO, por estar xa escolarizados no Centro. 
- 1º de BAC, pola mestura do alumando, a mayoría procedente doutros centros. 

 
Hai unha serie de preguntas iguais para todos e outras, como se poderá observar, 
diferentes a medida que o seu nivel de estudos é maior. 
 
Neste punto do documento decidimos que cada  departamento didáctico revise o 
documento-base , ademais de  que faga unha interpretación dos datos, tome  
decisións e  faga as propostas de mellora que considere oportunas. 
  

https://docs.google.com/forms/d/1xdWpTU43w52f04zvXcMFH2yBIBlxtwiSTL-_ZEORP28/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1hsm4DFmeBP7tehEolsYMLeejMfv0Ii0cRVe-qhArYF4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1XCIrRtuS9QSV5ACYRxqWMY1oH5YQCaaY-LgZUhu-BBE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fBqtjhyWHuTBTn3OAYvbNzZ9E4NoDK6VgirMzHM8_gc/edit?usp=sharing


 

 

 
 

 
 

2.-OBXECTIVOS 
  

O obxectivo xeral que se propuxo este equipo de apoio á biblioteca foi o de 

elaborar un Plan de lectura e escritura, no que se implique todo o profesorado para 

dar unha resposta coordinada á preocupación polos insuficientes niveis de 

comprensión lectora dalgúns estudiantes, e as dificultades que amosan para 

expresarse por escrito. Pois nunha aula, a pouco que nos fixemos, todo o que fai o 

noso alumnado xira entorno a estas actividades. Por isto, o ensino da lectura e da 

escritura non debe ser unha tarefa exclusiva do profesorado das áreas lingüísticas, pois 

nas clases tanto profesorado como alumnado falan, escoitan, len, comprenden (ou 

non) o que escriben e len, e nestas acción empregan as linguas como ferramenta. 

Sabemos que a comprensión lectora é un medio cara á inclusión e un proceso que, na 

actualidade, vese enriquecido polas distintas maneiras de ler e de escribir que facilitan 

as Tics. 

 

Obxectivos específicos: 

-Considerar a lectura como unha habilidade fundamental para a aprendizaxe, o 

crecemento persoal e o goce. O grao en que os estudantes poden ler e entender 

un texto en todos os formatos (imaxe, vídeo, impreso) é unha indicador do éxito na 

escola e na vida. É unha habilidade de aprendizaxe permanente, indo máis aló da 

decodificación á lectura comprensiva, interpretativa. 

-Formar lectores capaces de enfrontarse ao mundo escolar e ao seu futuro laboral 

e social. 
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-Fomentar o hábito da lectura. 

 -Tratar a lectura conxuntamente coa escritura e coa expresión oral en todas as 

materias (e non exclusivamente na área de Lingua) e ao longo de toda a 

escolaridade.  

 -Elaborar actividades de comprensión lectora por ciclos e cursos que figurarán 

nas programacións de aula de cada departamento. 

 -Idear proxectos de traballo nos que a lectura e a composición de textos 

formen parte dun mesmo proceso, de maneira que o que se aprende nas clases de 

linguas se proxecte no traballo doutras materias. 

 -Implicar á familia, que debe apoiar e axudar o labor do profesorado. 

 -Converter a BE, como centro de recursos para a aprendizaxe, nun piar 

fundamental para que o plan teña éxito; por iso debe estar ben organizada, 

actualizada tanto en medios técnicos como en fondos documentais, e ser 

aproveitada por toda a Comunidade educativa. 

 

Proceso lectoescritor 

Planificar o proceso de ensino-aprendizaxe 

O texto como núcleo de interese 

Recepción Produción 

Decodificar Xerar ideas 

Comprender Redactar 

Inferir Revisar 

Desde os coñecementos, experiencias e ideas previas 

 
 

3.-CONTIDOS 
  

 Proponse traballar a lectura desde dúas perspectivas diferentes, aínda que non 

excluíntes: Ler para aprender (Plan de Comprensión lectora) e Ler para disfrutar (Hora 

de ler). 

 

3.1. PLAN DE COMPRENSIÓN LECTORA (LER PARA COMPRENDER) 
 

 O equipo de apoio decidiu asumir como punto de partida o concepto de lectura 

comprensiva do Proxecto PISA. Nel considérase a comprensión lectora como un 



 

 

conxunto de coñecementos, habilidades e estratexias en evolución que as persoas 

desenvolven ao longo da súa vida. 

A avaliación do Proxecto Pisa mide cinco aspectos: 

 -A compresión global. 

 -Obtención da información 

 -Elaboración dunha interpretación 

 -Reflexión sobre o contido do texto 

 -Reflexión sobre a forma dun texto 

 
  
 
3.1.1. PRINCIPIOS BÁSICOS 
 

1. A lectura comprensiva debe ser unha práctica habitual e continua en todas 

as áreas, pois reflicte unha aprendizaxe significativa. Por iso, non supón unha perda 

de tempo ler co alumnado e axudarlle a desentrañar os textos 

2. Avaliarase a competencia lectora en aspectos básicos como o tipo de texto, a 

súa estrutura e contexto, a intención do autor, as estratexias para distinguir ideas 

principais e secundarias; a súa capacidade para distinguir o que é información do 

que é opinión 

3. O profesorado, ademais da explicación oral, usará textos variados (textos 

escollidos, fotos, mapas, audiovisuais, páxinas web, …) e cada vez máis complexos 

a medida que o alumnado vaia progresando nos seus estudos 

4. Cando se usen medios audiovisuais elaboraranse actividades para poder 

comprender todos os códigos -imaxes, sons, linguas…- que se están a empregar, 

para a correcta interpretación. 

5. Evitarase a reprodución automática e literal ou o “copio e pego” tanto en 

traballos como en exercicios e exames. Para iso, é necesario ensinarlles a buscar 

información, seleccionar o relevante e reelaborala e resumila, pois o alumnado non 

debería acabar a ESO sen aprender a realizar un traballo de investigación 

multidisciplinar. 

6. Non se lle pedirá ao alumnado a elaboración dun traballo sen entregarlle 

previamente un guión ou esquema, unha bibliografía/webgrafía existente (libros, 

artigos de prensa, páxinas web) onde poida atopar a información. 

7. Sempre que sexa posible pediránselle traballos ou exercicios usando os 

recursos informáticos, cunhas directrices claras de maquetación, ademais de 

ensinar a usar un procesador de textos. 

8. Incluír entre os criterios de avaliación de todas as materias todo o 

referente á comprensión lectora tanto na súa vertente de contido como de 

expresión: faltas de ortografía, acentuación, presentación e expresión. 

  



 

 

 

 

3.1.2 ESTRATEXIAS BÁSICAS COMÚNS PARA FOMENTAR A COMPRENSIÓN 

  

Non podemos dar nada por suposto: que o alumnado ten que saber facer resumos, 

esquemas, mapas conceptuais, saber subliñar, extraer unha idea principal… se 

previamente non se lle ensinou suficientemente. Polo tanto, non se lle pode esixir 

aquilo que non se lle explicou e practicou. A información non outorga sen máis 

coñecemento. 

 

1. Activar os seus coñecementos previos e presuposicións, é dicir, non se 

pretende que se saiba só o contido, senón que o comprenda; pois non 

debemos esquecer que a lectura é a interacción entre autor, texto e lector 

e que é o texto o que inclúe a intención do autor: describir, explicar, 

argumentar, contar-o contido- que debe ser coherente, estar ben 

cohesionado e ser adecuado, e a forma como se estrutura a mensaxe. 

2. Unha correcta lectura en voz alta xa denota unha boa ou mala comprensión 

do texto. Por tanto, realizarase este tipo de lectura tanto por parte do profesorado 

como do alumnado. 

3. Despois desta lectura global pediráselles que elaboren unha listaxe cos 

conceptos que entenderon e outro cos que non comprenderon. 

4. O profesor analizará con eles a linguaxe e a estrutura de cada unidade dos 

libros de texto: títulos, subtítulos, uso das negriñas, gráficos, estrutura… Ademais, 

diversificaranse as fontes de información: non só apuntamentos ou libro de texto. 

5. Unha lectura atenta e minuciosa coa nosa intervención e colaboración 

axudaralles a comprender novos conceptos. Por iso convén elaborar un vocabulario ou 

glosario de termos específicos de cada materia, para a comprensión cabal dos 

tecnicismos de cada área. Ademais, sería conveniente que nas programacións 

didácticas de cada área se rexistrasen os termos básicos que se van traballar cada 

curso escolar, tendo en conta que a súa comprensión non constitúe un fin senón un 

medio. 

Nesta fase do proceso, utilizaranse as obras de referencia (dicionarios, 

dicionarios etimolóxicos, , etc.) para que o alumnado busque a acepción adecuada, e 

unha vez entendida e asimilada sexa capaz de reproducila coas súas propias palabras. 

6. Ensinaráselles a seleccionar: palabras-clave, palabra máis repetida, familia 

léxica, campos semántico- e subliñar só o relevante de cada apartado e parágrafo, así 

como a xeneralizar ou englobar unhas ideas noutras, se é posible. Para que despois, 

sexan capaces de construír o seu propio texto a partir das informacións obtidas en 

forma de representacións gráficas. 

7. Reducir a aprendizaxe memorística ao elemental. Nunca deberá exceder o 

50% das probas. Confeccionaranse exames que non se presten ao recitado literal 



 

 

senón que fomenten a relación entre ideas, a procura de causas e consecuencias e, en 

xeral, a interpretación persoal dos feitos ou conceptos. 

8. Por último, incorporarase o uso da biblioteca escolar á actividade docente en 

todas as materias. 

 

3.1.3 ESTRATEXIAS BÁSICAS COMÚNS  SOBRE A EXPRESIÓN ESCRITA 

A produción de textos é unha tarefa complexa que esixe planificación, 

textualización, revisión, e chegado o caso, edición e publicación, para poder lograr a 

súa finalidade comunicativa. Actualmente, e coa chegada de Internet e todo o que iso 

supón- blogs, wikis, redes sociais,… o concepto de expresión escrita ampliouse e, polo 

tanto, estase a falar de textos multimodais (que inclúen palabras, imaxes, sons, vídeo, 

animacións), así como novos xéneros discursivos que o noso alumando xa coñece ou 

debería coñecer. 

A escritura tamén será abordada desde todas as áreas e materias. 

Algúns aspectos a ter en conta poderán ser os seguintes: 

1.- Identificación en cada departamento das oportunidades de escritura que 

brindan as distintas materias e as necesidades desta destreza para progresar nesta 

aprendizaxe académica. 

2.- Acordos do profesorado sobre aspectos metodolóxicos e avaliación da 

expresión escrita: definición de criterios comúns de corrección para cada ciclo/curso; 

técnicas ou instrumentos de avaliación: portafolios, cadernos, follas de rexistro, 

rúbricas,… 

3.- Traballar os aspectos socioculturais da escritura, axudando ao alumnado a 

ser consciente da importancia da revisión e das implicacións do que escribe e publica. 

4.- Actividades de fomento da escritura: participación en certames, visitas de 

escritores,… 

 

EDUCACIÓN LITERARIA 

A educación literaria é un compoñente da educación lingüística e comunicativa 

e como tal aparece nos currículos das linguas. O problema co que nos estamos 

atopando é o tratamento destas prácticas lectoras cos adolescentes. Numerosos  

malos lectores ou mesmo consolidados adoitan perderse neses anos de transición. 

Gran parte da responsabilidade deses abandonos recae no sistema escolar. A lectura 

vai aparecendo progresivamente como unha actividade obrigatoria, antipática, 

controlada e avaliable, o que xera malestar. É inaprazable unha revisión a fondo das 



 

 

lecturas e dos métodos de ensino, se queremos de verdade formar unha sociedade 

lectora. 

Neste punto parécenos importante acabar coas “lecturas obrigatorias”, cos 

exames, cos traballos en torno a un libro que adoita escoller o profesorado sen ter en 

conta tanto o nivel de competencia lingüística do alumnado, como os seus gustos, 

ademáis de ceñirse sempre ao mesmo xénero literario- a novela- , olvidando os outros.  

Se se considera imprescindible ler aos clásicos, será unha lectura na aula e o 

profesor/-a como mediador imprescindible para “dar luz” a todas as referencias tanto 

lingüísticas como culturales que seguro que irán aparecendo e que seguro que eles 

descoñecen. 

3.2. LER PARA APRENDER (COMPETENCIA INFORMACIONAL) 
 

O Centro non é alleo á omnipresencia da tecnoloxía e, aos poucos, vai 

incorporando as ferramentas ao seu alcance. A utilización cada vez maior de 

ordenadores e outros dispositivos nas aulas leva novas prácticas e esixe modificacións 

organizativas e metodolóxicas que é necesario afrontar. As linguaxes propias da 

cultura dixital e os distintos medios ou soportes para a transmisión da información e 

da creación, conviven de forma ecléctica e, por iso, as competencias de lectura e 

escritura que se precisan son máis complexas. 

O noso alumnado desenvolve de forma casi natural habilidades para o uso do 

dixital, pero necesita a orientación e a guía do profesorado para adquirir competencias 

de lectura crítica neste novo mundo no que as facilidades para difundir información 

están ao alcance de todos, con moi distinta fiabilidade. Por isto, faise imprescindible 

desenvolver procesos para a adquisición de habilidades de lectura comprensiva e 

crítica. 

Na era dixital na que vivimos, xa non é suficiente con saber ler e escribir, pois o  

concepto de alfabetización está a cambiar e resulta imprescindible saber usar as 

tecnoloxías da información e a comunicación (TIC). Agora enténdese como 

alfabetización a capacidade de usar distintos medios, tecnoloxías e linguaxes. A 

sociedade do coñecemento require do manexo de linguaxes audiovisuais, 

hipertextuais, do manexo de ferramentas tecnolóxicas e do manexo de información. 

Polo tanto, a alfabetización informacional é unha competencia transversal clave en 

cualquier currículo educativo. 

A Competencia Informacional, relacionada coa aprendizaxe para a  

investigación, estará ligado á BE xa que é o lugar ideal para o traballo coa información, 

pois  ofrece oportunidades de aprendizaxe con recursos impresos e dixitais, presentes 

ou accesibles a través da rede. Ademais, todos os departamentos didácticos, en 



 

 

especial o coordinador/-a da área das TIC,- serán corresponsables á hora de deseñar 

propostas de traballo con obxectivos e criterios de avaliación. 

 

3.2.1  As funcións da BE neste apartado serán: 

● Formar usuarios en 1º de ESO, na materia de libre configuración, Investigación 

e Tratamento da información (INEIN) e como materia optativa en 2º de BAC 

cos seguintes obxectivos que aparecen desenvolvidos na programación 

correspondente a esta materia. 

- Familiarizarse coa BE do Centro 

- Coñecer os recursos informativos disponibles 

- Localizar e seleccionar recursos físicos 

- Localizar e seleccionar recursos dixitais 

- Aprender a investigar e a usar a información 

● Coordinación e asesoramento para o desenvolvemento de proxectos 

interdisciplinares e/ou outros proxectos de investigación. 

● Dinamización dos recursos informacionales e de apoio á lectura. 

3.2.2 Serán funcións dos Departamentos Didácticos  

● Propoñer a resolución de tarefas informacionais e proxectos de investigación 

relacionados coas diferentes áreas curriculares para estimular a curiosidade 

intelectual nun proceso de acompañamento constante e cun nivel diferente de 

complexidade en función do curso e/ou das capacidades do alumnado. 

● As tarefas informacionais poderán ser moi diversas: localizar un dato, 

confirmar unha información, comprender unha idea, resolver un problema, 

exemplificar, resolver unha dúbida, etc. 

● Proxectos transversais que se desenvolvan no centro como: semana cultural, 

xornadas solidarias… 

● Proxectos de investigación que integren contidos relacionados coas diferentes 

materias do curso. 

● Traballo de investigación no Bacharelato. 

 

 



 

 

3.2.3 Materiais: 

Están ubicados no blog da biblioteca –Portanona-: 

Nas pestanas: Educación documental, Imaxes e sons e Internet segura. 

Na barra lateral dereita, atópase unha selección de contidos en rede para todas as 

áreas (Scoop it), así como tamén habilitáronse taboleiros por materias coa ferramenta 

Pinterest. 

3.2.4 Estándares de aprendizaxe avaliables para todas as materias: 

1. Desenvolve estratexias adecuadas para acceder á información  

2. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante 

3. Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos. 

4. Usa de forma autónoma o tratamento de textos, presentación, etc (axuste 

de páxina, inserción de ilustracións ou notas, etc.). 

5. Presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa, en soporte papel e 

dixital. 

6. Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, 

mostrando habilidades para a resolución pacífica de conflitos. 

7. Utiliza con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos 

coa terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

8. Expón oralmente, de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa 

área, que manifesten a comprensión de textos orais e/ou escritos. 

9. Utiliza a información de maneira ética, con responsabilidade e seguridade. 

 

3.3. LER PARA DISFRUTAR/ Hora de ler e Clubs de lectura 
 

3.3.1 PRINCIPIOS BÁSICOS 

1.- A lectura non será considerada como unha actividade competitiva, a través da 

cal se reciben premios ou sancións. 

2.- Non se lles farán exames, controis ou se lles mandará facer traballos sobre estas 

obras de lectura. En todo caso, e se se considera pertinente, pódeselles pedir un 

comentario persoal sobre o lido (por escrito ou en voz alta). 



 

 

3.- Incluir o fomento da lectura nas programacións didácticas, elaborando listas de 

obras tanto de ficción como de non ficción, en función da idade, inquedanzas e 

intereses do alumnado. 

4.- Mellorar a competencia lingüística a través dos distintos Retos Lectores 

axeitados a cada idade, para garantir a lectura de diversidade de textos, xéneros, 

así como que progresen na complexidade interpretativa dos textos. 

4.- Desde a BE: incentivaranse os clubs de lectura, faranse exposicións de 

novidades ou por temas, publicaranse comentarios sobre os libros lidos,  

propiciaranse encontros con autores, etc. 

 

3.3. 2 PROPOSTAS:  

 1. Establecer un plan de lectura (individual e silenciosa) durante 15 minutos 

diarios, desde outubro ata xuño, para adquirir, consolidar ou reforzar o hábito lector. 

Este tempo irá rotando cada semana, e nas clases e na sala de profesores haberá un 

calendario trimestral. 

2. Os libros elíxense libremente dos fondos que constitúen a BE do Centro. 

Poden cambiarse se non gustan. 

3. Cada alumno/-a escollerá un reto lector do abano de posibilidades que se 

oferte cada curso, en función da idade ou gustos. En caso de que rematen uno, 

escollerán outro. 

 4. Este tempo non se adicará á lectura de obras obrigatorias, é dicir, obras das 

que se farán controis ou exames. 

 5. Os libros estarán nas aulas de luns a vernes, para evitar os esquecementos 

de rigor. Obviamente, o alumnado poderá levar os libros a fin de semana ou en 

vacacións. 

 6. Animaráselles a que fagan pequeñas reseñas ou recensións, librotráiler  

sobre algún dos libros lidos para ir enchendo de recomendacións o blog creado para 

tal efecto: Temos conto dabondo. 

  7. En caso de ausencia dun profesor/-a, proporáselle ao alumnado a 

posibilidade de ler ou de estudar. 

 

 3.3.3. Avaliación 

 Desde a BE, cuatrimestralmente, o coordinador/-a fará unha enquisa anónima para 

valorar como se está a desenvolver esta programa. Posteriormente, elaborará un 

informe que poñerá en coñecemento do profesorado e, se é o caso, facer as 

modificacións oportunas. 

Ademais, trimestralmente, recolleranse os retos lectores así como as follas de control 

de lecturas, para facer unha estatística tanto individual como por grupos do que está a 

acontecer nese tempo de lectura. Os resultados  poñeranse en coñecemento dos 

titores para tratar este tema nas sesións de avaliación, así como tamén se publicarán 

no blog da biblioteca. 



 

 

 

4.  Decisións organizativas do Centro 

 

4.1 Coordinación do PLEC 
A dirección do Centro nomeará a unha persoa que se encargue da coordinación e 

fixará con claridade cales serán as súas función. 

4.2 Utilización da BE 
 

A BE ocupa un lugar relevante no Centro e será a Dirección quen nome a persoa/-s que 

se farán cargo dela coas funcións que xa aparecen publicadas no Marco de referencia 

para as BEs. 

4.3 Formación do profesorado e innovación educativa 
 

Precísase formación didáctica-metodolóxica para o ensino das linguas ou o tratamento 
das linguas en áreas non lingüísticas? Necesítase formación para mellorar o ensino das 
linguas? 
 

4.4 Familias 

A través das titorías, o centro ha de informar nas reunións prescriptivas de atención ás 

familias sobre as actuacións relacionadas coa promoción da lectura e sobre os 

programas e servizos que a biblioteca oferta. Ademais, poderanse suxerir estratexias 

de intervención na casa: que animen e alenten aos seus fillos para ler cada día, sen 

obrigarlles, tendo en conta que o obxectivo é que gocen; que faciliten aos seus fillos o 

achegamento aos libros atendendo ás súas peticións, regalándolles libros, 

acompañándoos ás librerías, ás bibliotecas, feiras do libro; que axuden e faciliten a 

formación en casa dun biblioteca persoal para os seus fillos, dotándoa de todo tipo de 

libros, tanto de ficción, como libros informativos, cómics, etc. 

4.5 Implementación do PLEC 
 

Será gradual, cunha concreción anual que se incorpore  á Programación xeral anual. 

Esta concreción deberá poner o énfase nos apartados ou liñas preferentes que se 

crean prioritarios para, posteriormente, indicar as acccións que se levarán a cabo 

desde os departamentos didácticos para levarlas á práctica diaria. 

 

4.6 Avaliación do PLEC 
 

A información que se pode empregar provén fundamentalmente  dos indicadores de 
logro da concreción anual do plan e dos resultados das avaliacións internas e externas- 
se as houber-. 



 

 

Os  indicadores deben estar expresados de modo que permitan constatar o grao de 
execución das actuacións programadas. 
 
Modelo 
 

LIÑAS PREFERENTES DO CENTRO 

 

 

 

Concreción das liñas en cada curso/ciclo/departamento didáctico 

Ano académico: Curso/ciclo/ departamento didáctico: 

Obxectivos Actuacións Responsables Recursos Procedementos Temporalización Indicadores 
de logro 

       

       

       

 
  



 

 

 

5. ANEXOS 
 Extracto da LOMCE 

 

Nuevo marco lexislativo  
 

LOMCE 

Secundaria 

 
TÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONS xerais 

 (…) A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu 

dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe competencial débese abordar 

desde todas as materias de coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a comunidade 

educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non formais e informais; o seu dinamismo reflíctese en 

que as competencias non se adquiren nun determinado momento e permanecen inalterables, senón que 

implican un proceso de desenvolvemento mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de 

desempeño no seu uso. 

Para lograr este proceso de cambio curricular cómpre favorecer unha visión interdisciplinar e, de 

xeito especial, posibilitarlle unha maior autonomía á función docente, de forma que permita satisfacer as 

demandas dunha maior personalización da educación. O papel do persoal docente é fundamental, pois 

debe ser quen de deseñar tarefas ou situacións de aprendizaxe que posibiliten a resolución de problemas e 

a aplicación dos coñecementos aprendidos, xa que os contidos están subordinados á acción. (…) 

O desenvolvemento dos currículos das distintas linguas incorpora unha referencia expresa ao 

plurilingüismo, na medida en que a competencia en cada lingua interactúa e se enriquece co coñecemento 

das outras linguas, e contribúe a desenvolver destrezas e capacidades que son a base da competencia en 

comunicación lingüística. Isto, e a alusión igualmente explícita a actitudes interculturais de respecto a 

diferentes xeitos de expresarse e actuar, promove o desenvolvemento simultáneo do plurilingüismo e da 

interculturalidade. 

Xa que logo, tanto na educación secundaria obrigatoria como no bacharelato é especialmente 

salientable que a aprendizaxe das distintas linguas establecidas no currículo destas etapas se trate de xeito 

integrado, e dea continuidade ao proceso de fomento do interese por outras linguas e culturas distintas da 

propia e promovan o respecto cara ás persoas falantes desas linguas. 

Artigo 3. Competencias clave 

1. Para os efectos deste decreto, as competencias clave do currículo serán as seguintes: 

a) Comunicación lingüística (CCL). 



 

 

  

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. 

 

TÍTULO I 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS E OBXECTIVOS 

Artigo 10. Obxectivos da educación secundaria obrigatoria 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 

textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 11. Principios metodolóxicos 

 

6. Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e 

fomentarase a correcta expresión oral e escrita, e o uso das matemáticas. De acordo co disposto no artigo 

24.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 

comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a 

educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias. 



 

 

7. Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, dedicarase un 

tempo á lectura na práctica docente de todas as materias. 

8. Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, 

como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 

9. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán 

deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos 

resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as 

posibilidades que ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os recursos e as 

actividades da biblioteca escolar. 

10. Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta 

educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado 

contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe. No proxecto lingüístico do 

centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das linguas. Estas 

medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as 

linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos, 

aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares en cada materia lingüística, de xeito 

que se evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua. 

 

 

TÍTULO II 

 

BACHARELATO 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS E OBXECTIVOS 

Artigo 26. Obxectivos  

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

  
Artigo 27. Principios metodolóxicos 

 

2. A metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o traballo individual e en grupo, o 

pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación en distintos campos 



 

 

do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do 

aprendido. 

3. As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a 

aprendizaxe en todas as materias, tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior como pola 

súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 

4. A consellería con competencias en materia de educación promoverá as medidas necesarias para 

que as habilidades de comprensión de lectura e de uso da información, a expresión escrita e a capacidade 

de se expresar correctamente en público se traballen polo profesorado en todas as materias. O alumnado 

de bacharelato debe adquirir, ademais, un manexo adecuado da información en diferentes soportes e 

procedente de distintas fontes, incluída a biblioteca escolar, en liña co concepto de alfabetizacións 

múltiples. 

5. Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta 

educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado 

contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe. No proxecto lingüístico do 

centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das linguas. Estas 

medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as 

linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos, 

aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares nas materias lingüísticas, de xeito 

que se evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua. 

  

TÍTULO III 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Artigo 38. Bibliotecas escolares e lectura 

1. Os centros docentes deberán incluír dentro do seu proxecto educativo un programa de centro de 

promoción da lectura (proxecto lector de centro) no que integren as actuacións destinadas ao fomento da 

lectura, da escritura e das habilidades no uso, no tratamento e na produción da información, en apoio da 

adquisición das competencias clave. 

2. Este programa de centro será o referente para a elaboración dos plans anuais de lectura que se 

incluirán na programación xeral anual. 

3. Os centros docentes disporán dunha biblioteca escolar. Tomaranse as medidas organizativas 

necesarias para que a biblioteca escolar teña un funcionamento estable e sirva aos obxectivos do proxecto 

lector de centro. A biblioteca ten como obxectivos ser un centro de recursos e oportunidades para a 

lectura, a aprendizaxe e a información; un punto de encontro entre alumnado, profesorado e familias que 



 

 

facilite a comunicación, a creatividade, as aprendizaxes, a adquisición de competencias claves, as 

metodoloxías activas e o traballo colaborativo, e ademais que estimule os intercambios culturais no centro 

docente. 

4. Correspóndelle á dirección do centro docente a aprobación do programa de promoción da lectura, 

logo da proposta realizada polo claustro de profesorado. Procurarase a adecuada coordinación, de ser o 

caso, co proxecto de educación dixital do centro, de xeito que se reforce a adquisición das competencias 

para uso, tratamento e produción de información por parte do alumnado, e se aproveiten eficientemente 

os recursos ao dispor da comunidade educativa. 

Artigo 39. Educación dixital 

1. A consellería con competencias en materia de educación promoverá o uso das tecnoloxías da 

información e da comunicación na aula como medio didáctico apropiado e valioso para desenvolver as 

tarefas de ensino e aprendizaxe. 

2. Os contornos virtuais de aprendizaxe que se empreguen nos centros docentes sostidos con fondos 

públicos facilitarán a aplicación de plans educativos específicos, deseñados polos centros docentes para a 

consecución de obxectivos concretos do currículo, e deberán contribuír á extensión do concepto de aula 

no tempo e no espazo. 

3. A consellería con competencias en materia de educación ofrecerá plataformas dixitais e 

tecnolóxicas de acceso para toda a comunidade educativa, que poderán incorporar recursos didácticos 

achegados polas administracións educativas e outros axentes para o seu uso compartido. 

4. Os centros docentes que desenvolvan o currículo nun contorno dixital deberán establecer un 

proxecto de educación dixital que formará parte do seu proxecto educativo e deberá contar coa 

aprobación da consellería con competencias en materia de educación, segundo o procedemento que se 

estableza 

 



TRATAMENTO INTEGRADO DAS LINGUAS 

En todos os centros de ensino están presentes polo menos tres linguas, galego, 

castelán e unha lingua estranxeira, que se ensinan e utilízanse para ensinar contidos 

non lingüísticos, pero non sempre hai un tratamento coordinado destas linguas, polo 

que un dos grandes retos nos centros de ensino é o tratamento integrado de linguas 

que permite rendibilizar o traballo das áreas e materias lingüísticas e evitar 

repeticións, redundancias e contradicións. 

 

Cuestionario para as áreas lingüísticas para empezar a traballar: 

 Acórdanse os obxectivos e contidos das programacións de forma integrada 

entre as distintas linguas? Deberíase facer? Como?  

 Que metodoloxía e material utilízanse no ensino das distintas linguas? Están 

consensuados? A metodoloxía e os materiais son os adecuados? Axudan a 

conseguir os obxectivos? Habería que cambiar algo? Deberíanse elixir de 

maneira consensuada?  

 Como se avalía o grao de avance do alumnado na aprendizaxe de cada lingua? 

Por medio de que probas? As probas son as adecuadas?  

 Avalíanse todas as destrezas lingüísticas, lectura, escritura, comprensión oral, 

expresión oral e interacción nas probas? Deberiamos cambiar ou engadir algo?  

 Utilízanse criterios de avaliación acordados nas diferentes linguas? Deberíase 

facer? Axudarían a avaliar mellor?  

 Existen horas ou medidas de reforzo para algunha lingua? Debería haber? Para 

reforzar que? Como? 

 

A lingua nas áreas no lingüísticas 

 Que competencia lingüística teñen os alumnos nas diferentes áreas? Pódese 

mellorar? En que?  

 Trabállase a lectura, escritura, comprensión oral, expresión oral e interacción 

correspondente ás áreas? Deberíase facer? Como? Por onde podemos 

empezar?  

 Avalíase a lectura, escritura, comprensión oral, expresión oral e interacción 

correspondente ás áreas? De maneira consensuada nas diferentes áreas? 

Deberíanse avaliar? De maneira consensuada? Por onde podemos empezar? 

 Utilízanse os mesmos procedementos para facer resumos, esquemas, traballos 

de investigación, exposicións orais, etc…? Deberíanse utilizar os mesmos? 

Como? Por onde se pode empezar? 

 



 



Reto lector (1º ciclo)
NOME :                                                           

 CURSO :

Ata 15 p.: 
Entre 25/50 p.: 
Entre 51/75 p.: 
Entre 76/100 p.: 
Entre 101/125 p.: 
Entre 126/150 p.: 
Entre 151/175 p.: 
Entre 176/200 p.: 
Entre 201/250 p.: 
Máis de 251 p.: 

HORA DE LER
Reto conseguido!

T í t u l o s



Reto Lector (1º ciclo)
CUR SO

O  T E U  NOME :

T Í T U LO :

Le un libro coa cuberta no que predomine a cor:

T Í T U LO :

T Í T U LO :

T Í T U LO :

T Í T U LO :

T Í T U LO :

T Í T U LO :

T Í T U LO :

T Í T U LO :

HORA DE LER
Reto conseguido!

Laranxa

Branco

Azul

Vermello

Verde

Amarelo

Rosa

Marrón

Negro



Título Título

Título
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MI FA

DO RE

Título Título

Reto lector (1º ciclo)

Títulos que comencen ou 

leven a nota :

Título

SI

Título

NOME..........................................................CURSO........



NOME: CURSO 

:

MULLERES 
Libros escritos por  

TÍTULO

TÍTULO

TÍTULO TÍTULO

TÍTULOTÍTULO



CON QUÍMICA
TÍTULOS QUE COMENCEN CUN SÍMBOLO QUÍMICO

NOME

Símbolo e título

Símbolo e título

Símbolo e título

Símbolo e títuloSímbolo e título
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Símbolo e título
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CUR SO :

Título: 

Título:

Título:

Título:

Título:

Título:

N
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A Título:



Hora de LER

O teu nome

Curso:

RETO LECTOR

What is the main conflict in this story? Con P de poesía

Escrito no século XIX

Con moita HISTORIA

Levado ao CINE

Recomendado polo teu pai/nai

Publicado no ano en que naciche

Con moito COÑECEMENTO

Unha novela gráfica

Título:

Título:

Título:

Título:

Título:

Título:

Título:

Título:



Un libro informativo do nº 1 da CDU 
Título:

Un libro informativo do nº 2 da CDU 
Título

R E T O  L E C T O R

HORA DE LER

O  T E U  N O M E

C U R S O

Un libro informativo do nº 3 da CDU 
Título

Un libro informativo do nº 5 da CDU 
Título

Un libro informativo do nº 9 da CDU 
Título

Un libro informativo do nº 0 da CDU 
Título



RETO LECTOR

O TEU NOME.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CURSO.. . . . . . .

UNHA NOVELA DUN PAÍS O
AUTOR AFRICANO

UNHA NOVELA DUN PAÍS ESLAVO

UNHA NOVELA GALEGA UNHA NOVELA DUN PAÍS O
AUTOR ASIÁTICO

UNHA NOVELA DUN AUTOR
INGLÉS OU DOS EEUU

UNHA NOVELA DUN PAÍS DA 
UE,  QUE NON SEXA ESPAÑA

Título:

Título: Título:

Título: Título:

Título:

UNHA NOVELA DUN AUTOR HISPANOAMERICANO

Título:

UNHA NOVELA QUE NINGUÉN LERA AÍNDA 
Título:
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N O M E :                           
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LIBROS QUE NINGUÉN LEU

TÍTULO

NOME............................................................CURSO

TÍTULO
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TÍTULO


