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Introdución 
 
 

O desenvolvemento da competencia lectoescritora (comprensión, reflexión, capacidade 

crítica, búsqueda de información, análise e produción de textos diversos) é un obxectivo 

prioritario do currículo na educación obrigatoria. A consecución de óptimos niveis lectores 

incide nas afeccións lectoras do alumnado e na lectura como práctica continuada ó longo da 

vida e constitúe, evidentemente, un factor de calidade educativa.  

A capacidade lectora consiste na comprensión, emprego e a reflexión persoal a partir de 

textos escritos ou orais coa finalidade de acadar metas propias, desenvolver o coñecemento 

e o potencial persoal e participar na sociedade. Esta é a definición de lectura no marco do 

proxecto PISA (Programa Internacional de Avaliación de Estudantes) que asume un 

modelo interactivo de lectura, no cal se entende a comprensión como una interacción entre 

os esquemas e coñecementos do lector e a información que aporta o texto.  Non hai que 

recordar os resultados en PISA do sistema educativo español que corrobora a nosa 

experiencia cotiá. 

Neste contexto xeral, adquire sentido o Proxecto Lector como  proxecto que recolle as 

actuacións en torno á lectura e á escritura que partindo da Biblioteca escolar, garanten o 

achegamento do alumnado a textos literarios clásicos ou contemporáneos, a materiais 

informativos e documentais diversos, tanto continuos como descontinuos. Mediante o 

Proxecto Lector, poténciase a incorporación da lectura, da escritura e a utilización dos 

recursos bibliotecarios entre os principais obxectivos das  diversas materias curriculares en 

todas as áreas, que deben contemplalas como un proceso complexo que abrangue as 

diversas competencias para localizar información e extraer a información relevante dos 

textos, comprender a lóxica dos escritos e as mensaxes subxacentes, construír unha 

interpretación, ser capaz de elaborar respostas e reflexións persoais e manifestalas en textos 

diversos de creación propia. 

No que se refire a este texto, pretende ser unha declaración de intencións e un bosquexo 

que irá desenvolvéndose e adquirindo sentido, enchéndose de contido nos vindeiros anos. 

Non é un texto definitivo e, polo momento, nin sequera está completo, probablemente 

nunca o estea. Iso sería o desexable.         



 

 

 

Análise do contexto 

Entorno sociocultural e económico 

 

O Instituto de Ensino Secundario Xulián Magariños está situado no Concello de Negreira  

que, segundo os datos do Instituto Galego de Estatística  para o ano 2005, sobrepasa 

lixeiramente os 115 quilómetros cadrados e conta cunha poboación de arredor de 6.500 

habitantes.  

Tal e como aparece na páxina web do Concello, aumentou o número de veciños que, grazas 

á proximidade e á mellora das vías de transporte, traballan na cidade de Santiago e na súa 

bisbarra. Hai tamén unha presenza notable de poboación inmigrante, cun núcleo moi 

caracterizado de orixe magrebí. Sen embargo, as estatísticas oficiais amosan unha perda de 

poboación en toda a comarca dende o censo de 2004 con respecto ó anterior de 1991, o que 

pode explicarse tanto por unha forte baixada da natalidade como polo éxodo rural cara os 

núcleos urbanos máis próximos. Unha proba deste feito é o lixeiro, pero continuo descenso 

de alumnado que se incorpora ó centro en 1º da ESO.  

Dende o punto de vista da xeografía humana, atopamos un claro exemplo de crise 

demográfica, cun crecemento natural negativo próximo ó seis por cento co evidente 

avellentamento poboacional: os maiores de 65 anos representan un 24% do total, mentres 

que os menores de 20 anos representan apenas un 10 %.  

Outro aspecto destacable é a gran dispersión da poboación, xa que máis dun 66 % dos 

habitantes viven nas 17 parroquias rurais das que consta o Concello, o que se une a unha 

relativamente baixa densidade, cifrada en torno ós 53,4 habitantes/km
2
. A repercusión deste 

feito na vida escolar é que a maior parte do alumnado dependa do transporte escolar para 

asistir ó Instituto.  

Predomina a vivenda familiar e hai unha porcentaxe elevada de vivendas valeiras en moitas 

das case 200 aldeas da zona, sinal de despoboación, mentres que na capital do concello 



ocorre o contrario nos últimos anos: un crecemento demográfico e urbanístico importante, 

non sempre harmónico. Como é habitual no rural galego, a vila dispón de   comercios e 

todo tipo de servizos, asistenciais, xurídicos, sanitarios... 

Precisamente, entre ditos servizos, destacan os sociais e culturais ofertados polo Concello 

de Negreira. Así, atopamos a Casa da Cultura, que conta cun pequeno auditorio, unha 

Biblioteca Municipal de máis de 10.000 volumes ( na práctica, pechada sine die) e un Aula 

de Informática que, dende 2002, dispón de 10 terminais que permiten unha conexión 

gratuíta a Internet. O acceso a conexións de banda ancha, coma na maior parte do medio 

rural galego, é practicamente imposible fora da capital comarcal e aínda máis, estamos 

lonxe de poder afirmar que a maior parte do alumnado dispoña dun ordenador na casa. A 

situación da vila é paradigmática dentro da Galicia rural, lastrado polas dificultades para 

acceder á cultura. 

Os servizos sociais municipais inclúen un Servizo de Asistencia Social, que colabora 

estreitamente co Departamento de Orientación do centro,  outro de Educación Familiar y 

un Centro de Información da Muller, así como un Servizo de Voluntariado.  

Polo que se refire ós servizos educativos, o Concello conta cun total de 3 centros públicos: 

de Infantil, Primaria e Secundaria, unha Escola de Música, outra Infantil Municipal y unha 

Fundación para discapacitados psíquicos (que funciona como Centro Ocupacional). 

A comarca, dende o punto de vista económico, ademais dunha certa tradición comercial e 

hostaleira (concentrada na capital do concello) , xira en torno ó sector agrario, gandeiro 

(orientado fundamentalmente á produción láctea) e forestal, sendo especialmente 

significativa a presenza dunha das cooperativas máis importantes do sector agroalimentario 

(lácteo) galego: Feiraco, que, paradoxalmente, non ten repercusión ningunha no centro 

educativo. 

Ó  igual que noutras zonas de Galiza, cada vez son máis as familias rurais de economía 

mixta, os seus membros combinan diversas fontes de ingresos: traballo asalariado, 

subsidios de desemprego, pensións de xubilación y beneficios das explotacións 

agropecuarias.  

Por outro lado, na comarca asentáronse numerosos emigrantes de diversas procedencias. En 

xeral, o nivel socioeconómico é medio-baixo. Xunto ó alumnado de orixe marroquí, hai un 



grupo grande de orixe sudamericana moi variada (Colombia, Perú, Brasil, Cuba, 

Ecuador…), moitos deles descendentes de galegos. 

                   

 

Algúns datos xerais sobre o centro 

O Instituto oferta estudos de ESO, de Bacharelato, un Programa de Garantía Social, un 

Ciclo Medio de Comercio (que leva máis de catorce anos en funcionamento) e un Ciclo 

Superior de Administración de Sistemas Informáticos (que se leva impartindo uns dez 

anos).  

No curso 09-10, os datos de matrícula son os seguintes: 

§250 alumnos de ESO 

§107  alumnos de Bacharelato 

§7 alumnos del Programa de Garantía Social. 

§41 alumnos del Ciclo de Comercio e  do Ciclo de Informática. 

Son un total de 405 alumnos e alumnas repartidos nun total de 23 grupos. 

 

 

Estrutura de Departamentos  

Unha plantilla de cincuenta e dúas  profesoras e profesores organízase nos seguintes 

departamentos. 

§Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  

§Departamentos de Linguas Clásicas: Latín e Grego 

§Departamento de Filosofía  

§Departamento de Física e Química 

§Departamento de Informática  

§Departamento de Comercio 

§Departamento de Economía 

§Departamento de Lingua Castelá e Literatura  

§Departamento de Lingua Galega e Literatura  



§Departamento de Matemáticas                  

§Departamento de Música.      

§Departamento de Orientación 

§Departamento de Tecnoloxía 

§Departamento de Inglés 

                    

§Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 

§Departamento de Educación Plástica e Visual 

§Departamento de Relixión 

§Departamento de Francés 

As instalacións do centro 

El centro está composto por dous edificios, un antigo, construído hai uns vinte anos e outro 

máis moderno, máis luminoso e acolledor, ademais dun  pequeno anexo, no que se ubica 

unha das aulas  de informática.  

No edifico antigo atópase a conserxería, as dependencias de dirección, Salón de actos, a 

sala de profesorado, aulas, incluídas as cos Ciclos, departamentos, ximnasio, cafetería e a 

Biblioteca. Laboratorios e aulas de plástica completan este primeiro espazo, polo que se 

accede ó centro. 

A Biblioteca é un dos espazos do centro que máis cambiou ó  longo dos últimos anos: 

mellorouse o mobiliario e a iluminación, pintouse nunha cor viva, instaláronse ordenadores 

para uso do alumnado e fóronse sumando novos fondos ós xa existentes , o que levou á súa 

redistribución e recolocación na sala. A nosa ambición, dentro das limitacións que 

sufrimos, foi sempre convertela nun foco de actividade e de renovación educativa que a 

transforme nun espazo clave no centro e nunha  ferramenta didáctica ó alcance de todos. 

        

 No edificio novo localízase unha das aulas de informática e a de audiovisuais, así como a 

aula de Música e o taller de Tecnoloxía. Tamén as aulas de informática, durante estes 

cursos recibiron unha importante dotación de equipos informáticos e fóronse  adecuando 

os  espazos para a súa  ubicación. De recente creación é a aula de audiovisuais, dotada cun 

canón, un ordenador e unha lousa dixital. O mesmo equipo que se está a instalar tamén nas 



aulas, comezando polas de Bacharelato. 

As instalacións do centro son usadas pola comunidade, cando non hai actividade escolar, 

en colaboración co Concello. Impártense, principalmente, cursos de teatro e ximnasia 

rítmica, ocasionalmente cursos de galego ou informática e  actividades vinculadas ó plan 

PROA. 

 

            

                                

 

A Biblioteca Escolar 

 

No IES Xulián Magariños, a biblioteca escolar é un espazo de uns 90 m
2 

que se atopa nun 

extremo do edificio principal, ó lado da Sala de Profesorado, nunha posición accesible, pero 

tamén tranquila, lonxe do barullo do vestíbulo e da cafetería. 

Este espazo único ten un fronte de ventanais polo que resulta luminosa, aínda que un pouco 

formal na súa distribución. Existen tres zonas diferenciadas: para traballo en pequeno 

grupo, para grandes grupos (a maior parte da sala) e a zona dos equipos informáticos con 

catro postos, máis outro ordenador co catálogo dos fondos. Bótase en falta un curruncho 

para unha lectura máis informal, máis recreativa con mesas baixas e sillóns. O certo é que 

neste momento, a biblioteca está ó límite da súa capacidade, con poucas posibilidades de 

medre: a diversificación dos espazos non é, polo de agora, factible. Existe, dende o ano 

pasado, en colaboración co Departamento de Orientación e coa Vicedirección, un proxecto 

que se está a desenvolver para crear no vestíbulo un espazo de lecer con lecturas e xogos de 

mesa. Na intención do equipo directivo está tamén a idea de colocar alí ordenadores. Unha 

das peticións recollida nas enquisas do alumnado é precisamente ampliar os postos 

informáticos con acceso a Internet. 

O mobiliario responde ás necesidades da biblioteca e atópase en bo estado. As sucesivas 

convocatorias do Plan de Mellora de Bibliotecas permitiron a renovación da moblaxe que ó 

longo dos cursos ampliouse (andeis) e cambiouse completamente (mesas e cadeiras). O 

pintado nunha cor intensa mellorou a percepción do espazo. En total, cóntase con  uns 



setenta  postos, aproximadamente, suficientes para a ocupación normal. 

Existe una horario de apertura polas mañás de segunda a quinta hora, entrambas incluídas. 

Pola diminución de profesorado nos últimos cursos, malia que a nosa ambición era abrir a 

mañá completa, asistimos á perda de algunhas horas de apertura: martes e venres, por 

exemplo, non abre a biblioteca ata o primeiro recreo. Mentres a biblioteca está aberta, 

existe un responsable encargado, reforzado a dúas persoas nos recreos, nos que hai unha 

maior afluencia de alumnado. En cursos pasados, contando co alumnado de 2º de 

Bacharelato, ampliouse o horario ás tardes dos mércores, sen embargo, neste curso non 

existiu ese ofrecemento por parte dos maiores do centro. 

 

                   

Nos dous últimos anos reclamamos á dirección do centro que as gardas de biblioteca  foran 

ocupadas preferentemente polos integrantes da Comisión de Biblioteca, que pasou a ser 

voluntaria. O obxectivo era acadar unha maior implicación do profesorado e facer que o 

tempo de gardas revertese na propia biblioteca, de xeito que as tarefas que se xeran foran 

repartidas e non recaesen só nas coordinadoras. O resultado é desigual e a repartición de 

gardas non sigue máis criterio que o de encher o horario do profesorado. Falta 

evidentemente un maior apoio da dirección, un compromiso máis efectivo do profesorado, 

pero tamén unha cobertura lexislativa que non deixe o equipo de Biblioteca nunha total 

ambigüidade.  

Se prestamos atención á figura da Coordinadora, veremos que é compatible cunha titoría, 

pero non coa Xefatura de Seminario, porque as tres horas de redución que se contemplan 

non poden acumularse a outras reducións. Sen embargo, a coordinación de biblioteca supón 

a participación na Comisión de Coordinación Pedagóxica: é dicir, comporta deberes, pero 

non dereitos. Por outra banda, neste centro, as horas de coordinación son, a tódolos efectos, 

horas de garda de biblioteca. Polo conflito nas horas de redución, este curso a coordinación 

é colexiada: dúas profesoras comparten esta responsabilidade. O paradoxo é que unha das 

coordinadoras non ten máis que dúas gardas de biblioteca (algún profesor que nin sequera 

pertence á Comisión de Biblioteca, ten tres horas de gardas de Biblioteca), adicación a 

todas luces insuficiente.  



Na mesma indefinición queda o equipo de Biblioteca que non recibe ningún recoñecemento 

legal. Se facer unha reunión de Biblioteca, supón esixir o sacrificio do  tempo persoal, 

evidentemente sempre estará limitado no seu funcionamento como equipo e a idea dunha 

coordinación perde o seu sentido.  Atopámonos co eterno recurso ó voluntarismo que lastra 

o sistema educativo igualándonos a todos por abaixo.  

O premio de Ministerio de Educación e a participación no Plan de Mellora de Bibliotecas 

permitiu unha ampliación de fondos que neste momentos chegan a  13.345 volumes (1430 

figuran como baixas e 726 están desaparecidos) Combínanse libros de referencia, de 

consulta e manuais, textos de carácter didáctico orientados ó profesorado e unha sección 

ampla de literatura infantil e xuvenil, máis textos literarios clásicos en varias linguas 

(galego, castelán, francés e inglés). A porcentaxe é aproximadamente de 60% de ficción 

fronte a un 40% de manuais e libros especializados.  

                    

                   

Os orzamentos adicados á Biblioteca supuxeron, entre outras cousas, comezar seccións que 

non existían como a de banda deseñada que en tres anos chega xa a máis de 200 volumes. 

Unha biblioteca escolar ten unhas especificidades que a fan  particular, debido que os seus 

usuarios potenciais son moi concretos. A banda deseñada é unha mostra do esforzo por 

adaptarnos e captar ós nosos lectores. Ese é o criterio fundamental á hora de adquirir fondos 

que, seleccionados polo equipo da biblioteca ou polo departamentos, deben combinar a súa 

actualidade cunha certa permanencia; é dicir, na selección de fondos debe darse un certo 

conservadorismo, non sempre as novidades editoriais teñen sentido nunha biblioteca 

escolar. Por outra banda, para coñecer os desexos do noso alumnado potenciaremos o uso 

do buzón de suxestións que existe, pero ata o momento resultou practicamente inoperante. 

Existe unha sección de revistas e publicacións periódicas, preferentemente divulgativas e 

tocantes a diversas áreas curriculares. Igualmente, nos últimos anos medraron 

significativamente os fondos audiovisuais (coleccións de cine europeo e clásico). Os temas 

transversais están moi representados nos fondos de cine en DVD ainda  que a presencia  

dos CD de audio é aínda pouco significativa. 

Ata este ano, os fondos non estaban demasiado actualizados: impúñase un expurgo que 

eliminase textos obsoletos e permitise recuperar espazo. Ó longo deste curso, asumimos un 



proxecto complexo que está a desenvolverse en tres pasos: 

Comprobación de textos perdidos para a correspondente baixa ou para repoñelos se foran 

de interese. 

Recolocación de certas seccións que faciliten o acceso a aquelas máis demandadas. 

Expurgo de volumes repetidos ou sen interese, que se retirarán definitivamente ou serán 

depositados nos Departamentos. 

Precisamente con respecto ós fondos dos Seminarios está por facer unha labor inxente 

debido a que nos últimos anos, como criterio xeral, todo está rexistrado na Biblioteca coa 

indicación do seu depósito. Pero esta é unha tarefa incompleta porque nin todas as 

bibliotecas de Seminarios nin todas as bibliotecas de aula están rexistradas dun xeito 

exhaustivo. Estas naceron independentemente da Biblioteca do centro pero deben 

incorporarse á mesma, tarefa aínda pendente. 

 

                   

De feito, estes aspectos máis técnicos ocupan unha porcentaxe grande das tarefas de 

Biblioteca: 

Rexistro informático dos novos materias. 

Selado e etiquetado dos fondos. 

Completado das fichas de materiais máis antigos. 

Préstamo e control dos préstamos. 

Recuperación e restauración de fondos deteriorados. 

Estas, en embargo, non esgotan a Biblioteca. Coa limitación das horas de adicación, 

intentamos desenvolver unha serie de actividades máis ou menos fixas para fomentar a 

lectura entre o noso alumnado: 

Taboleiro informativo e exposicións de libros sobre as novidades e recomendacións. 

Club de lectura. 

Encontros con autores en colaboración cos diferentes Seminarios. 

Investigación bibliográfica.  



Facilita a lectura nas aulas. 

Percíbese pola nosa experiencia, que corroboramos nas enquisas, unha presenza da 

Biblioteca na cotidianidade do centro. Emprégase como lugar para: 

Traballo escolar e estudio 

Lectura informal, basicamente revistas. 

Préstamo 

Consultas bibliográficas ou na Internet.       

            

Dende a perspectiva do profesorado, este utilízaa para: 

Consulta de materiais didácticos da súa área. 

Lecturas persoais. 

 Impartir contidos e lectura con grupos de alumnos. 

Pero as enquisas do alumnado amosan igualmente que o uso da Biblioteca está relacionado 

co ámbito académico e diminúe o alumnado que se achega a buscar lecturas para o seu 

lecer. Cando teñen que mencionar os libros que prefiren, atopamos o listado   

                   

de libros de lectura dos diferentes cursos e materias. É dicir, o alumnado le aquilo que está 

obrigado a ler e pode gostar destas lecturas, pero tamén é certo que non se consigue deste 

xeito modificar os seus hábitos. Isto dá que pensar. Tamén resulta curioso constatar un feito 

histórico en Occidente desde o Renacemento: hai máis lectoras que lectores. 

É difícil competir cunha era eminentemente audiovisual, na que o acceso aos contidos  

resulta inmediato e moi doado. Existe outro factor que o podería explicar: o alumnado 

pertence a familias de nivel cultural medio ou baixo. É chamativo que na maior parte das 

casas non haxa máis de cincuenta libros, polo que a experiencia da lectura non é habitual 

nos seus fogares .  

Se nos focalizamos no uso que lle da o profesorado, habería que ser máis ambiciosos e 

desenvolver un maior protagonismo da biblioteca nos procesos de aprendizaxe, 

incentivando metodoloxicamente os proxectos documentais e as actividades de 

investigación, elementos que estarán presentes no Proxecto Lector do centro. Seguramente, 



unha das razóns é que a Biblioteca non se coñece suficientemente. Para solventalo, no 

principio de curso organizaremos unhas visitas guiadas á  Biblioteca para informar ós 

titores sobre os seus fondos, organización, normas...Esperamos que eles sirvan de correa de 

transmisión co alumnado. 

 Unha das nosas deficiencias era a formación de usuarios. O curso 2010-11, en 

colaboración co Proxecto interdisciplinar, con Relixión e con Atención educativa, 

pensamos en levar a cabo no primeiro trimestre unha serie de actividades de coñecemento 

da Biblioteca para os recén chegados ó centro, concretamente para 1º de ESO e 1º de 

Bacharelato; deste xeito se contribuiría a unha maior familiaridade cos  fondos, ó tempo 

que se profunda no uso de certas ferramentas auxiliares dos libros como os índices.  

Ámbolos dous elementos mencionados contribuirán a mellorar o coñecemento e uso do 

catálogo da Biblioteca. 

                  

 

Descrición das accións que se levan a cabo no ámbito da 

competencia comunicativa 

Á hora de describir o tratamento da competencia comunicativa no centro, gustaríanos 

distinguir entre a percepción que o profesorado ten da situación e como se está a traballar 

nesta competencia. 

Como resultado das enquisas, detectamos con bastante precisión cales son os atrancos: 

Carecen de hábito lector, polo que non teñen paciencia e de metodoloxía para abordar un 

texto completo. 

Fan unha lectura pasiva, non participan mediante a reflexión da interpretación dos textos. 

Non son autoesixentes, tiran cara diante sen avaliar a súa comprensión e sen reler. 

As deficiencias de vocabulario dificultan a comprensión e constitúen un problema 

específico. 

Abordan os textos fragmentariamente e non chegan a construír unha interpretación global 

dos mesmos. 



Presentan dificultades á hora de formular e expresar as súas propias ideas. 

Parece existir unha relación estreita entre as dificultades para comprender un texto, a 

deficiente adquisición dunha técnica lectora e unha práctica escasa; obviamente resulta 

difícil desfrutar daquilo do que nos sentimos inseguros, no que atopamos unha grande 

resistencia ou carece de interese para nós. 

A constatación obxectiva destas dificultades témola nas probas de diagnóstico efectuadas 

no centro en 2009 no que a puntuación asignada a comprensión lectora está moi por 

debaixo da media do centros do mesmo grupo ISEC (454 fronte a 497). Curiosamente a 

media da expresión escrita é moi superior (486), o cal resulta un paradoxo.  

Esta situación hai que poñela en relación coas accións que se están levando a cabo xa no 

centro a prol da competencia comunicativa. Nas enquisas recollidas póñense de 

                   

 relevo os seguintes aspectos: 

En tódalas materias faise uso da lectura en voz alta e en voz alta. 

Hai unha preocupación evidente pola comprensión lectora con actividades específicas para 

mellorala, especialmente no que se refire ó vocabulario propio de cada materia. Este feito 

positivo atenúase pola constatación de que a metodoloxía aplicada é moi limitada e carece 

de sistematicidade ou de supostos pedagóxicos, nace froito da intuición e do ensaio-erro.  É 

habitual que o alumnado conteste preguntas sobre un texto, pero raramente se discuten en 

clase as ideas expostas nun artigo, se relaciona a lectura coa experiencia persoal, se redacta 

un texto argumentativo ou expositivo sobre o contido dun fragmento.  

Os textos (basicamente continuos) refírense especificamente á materia propia e só se 

busca variedade no caso las asignaturas de linguas que traballan con diversas tipoloxías 

textuais. 

As lecturas obrigatorias ou optativas, avaliadas de xeitos moi distintos, están presentes na 

metodoloxía de diversos Departamentos (Matemáticas, Xeografía e Historia...), non só dos 

de Linguas. Comprobamos que o alumnado le fundamentalmente o que se lle manda, 

nalgúns caso de xeito exclusivo. Evidentemente non se pode prescindir desa 

obrigatoriedade, aínda que a imposición repugne. 

Realízanse buscas de datos, xa máis en Internet que en manuais e enciclopedias, pero falta 



unha metodoloxía baseada nos proxectos de investigación. 

Maniféstase unha preocupación xeral por facer unha escolla axeitada dos textos, por 

atopar unha conexión cos intereses do alumnado.  

No que se refire á produción de textos, somos pouco ambiciosos, non arriscamos. 

Predominan os traballos individuais escritos, os resumos, menos os textos creativos ou os 

diarios de clase. 

De tódolos xeitos, vista a pouca participación do profesorado nesta enquisa e  certas 

respostas, falta aínda concienciación entre o profesorado sobre a importancia que unha 

adecuada metodoloxía de traballo con textos pode ter como factor de calidade nas 

aprendizaxes. Non sempre se percibe un problema de física como un texto cunha 

especificidade fronte a unha obra de Darío Fo, entrámbolos dous teñen que ser tratados  

cunha metodoloxía tirada da súa tipoloxía textual. 

                   

O  Proxecto Lector 

 

Principios 

 

. O ensino ten unha tripla obriga: 

ensinar a ler con efectividade. 

Consolidar hábitos lectores. 

Permitir o acceso ós referentes da cultura. 

 

. A comprensión lectora é a base de toda aprendizaxe. A mellora das competencias 

comunicativas é un factor determinante de calidade do ensino. 

 

. É importante incidir naqueles aspectos nos que o alumnado presente máis dificultades. 

 

. A comprensión lectora debe integrarse, xunto coa escritura e a expresión oral, no contexto 

das aulas e no seu traballo diario desde as características de cada materia. 

 



. A elaboración de estratexias lectoras compartidas permitirá a coordinación das diferentes 

materias do currículo. 

 

.  Trataranse variedade de textos, continuos e descontinuos, poñéndoos en relación  co 

contexto e  cos coñecementos previos do alumnado. A lectura de prensa será obxecto dun 

tratamento especial. 

 

. As actividades con textos deben ser variadas e progresivamente máis complexas: 

recuperar información. 

Reflexionar sobre a intención comunicativa. 

Recoñecer os recursos empregados para transmitir a mensaxe e influír nos lectores. 

Extraer elementos relativos á estrutura e o estilo. 

 

                   

. A Biblioteca Escolar é o recurso fundamental para o desenvolvemento das competencias 

comunicativas. 

 
 

Obxectivos 
 

. Avaliar a competencia lectora do alumnado para establecer os aspectos nos que  presentan 

problemas e detectar as súas necesidades, partindo dos resultados obtidos no curso 2013-14 

na avaliación diagnóstica. 

 

. Formar lectores competentes cos recursos necesarios para entender o que len e o que 

escoitan e expresar esas capacidades oralmente e por escrito. 

 

. Adoptar estratexias comúns que permitan o desenvolvemento da lectura e da escritura 

desde todas as materias do currículo. 

 

. Potenciar a utilización da Biblioteca Escolar como núcleo dunha aprendizaxe autónoma. 

 



Compromisos 

 

. Constituír para o curso 2013-14  un proxecto de formación ou un seminario permanente 

no Centro que nos permita elaborar unhas estratexias comúns para o traballo con textos. 

 

. Difundir entre os membros do claustro o modelo elaborado. 

 

. Cada departamento incluirá nas súas programacións as actividades lecto-escritoras que 

permitan acadar as competencias básicas no alumnado. 

 

. Favorecer a creación dun consenso de “mínimos” ou sexa, crear uns criterios básicos que 

actúen como referencia para unha avaliación conxunta da competencia lingüística. 

 

. Organizar nos primeiros días de curso visitas á Biblioteca para os titores dos diferentes 

grupo e niveis como xeito de dar a coñecer os seus fondos, normas e organización. 

                   

. Estudar os resultados obtidos nas probas de diagnóstico realizadas no curso 2009-10. 

. Avaliar a competencia lectora do alumnado para establecer os aspectos nos que  presentan 

problemas e detectar as súas necesidades. 

 
 

Temporalización 

Concibimos o Plan lector como un proxecto a longo prazo que se artellaría en tres fases que 

se  describirían do xeito que figura a continuación. 

Na primeira fase poñemos as bases do Proxecto Lector:  

 

� Establecemos a infraestrutura bibliotecaria, a selección, organización e 

automatización da colección como soporte do  proxecto lector. Unha organización 

adecuada de todos os recursos  centralizados na biblioteca escolar é o sustento do 

proxecto lector .  

� Garantimos os recursos humanos responsables da coordinación das tarefas 



bibliotecarias e de desenvolvemento do proxecto.  

� Definimos con claridade os obxectivos, principios e compromisos que caracterizarán 

o proxecto.  

� Comprometemos ó profesorado máis implicado. 

� Facemos a análise das accións que se están a levar a cabo no centro. 

 

Na segunda fase é fundamental a formación do profesorado; tamén se iniciaría o proxecto 

lector con intervencións nas aulas. :  

� Realizamos a formación do profesorado máis motivado e interesado.   Obtemos un 

modelo de tratamento da comprensión de textos.  

� Sometemos a debate unha proposta de mínimos que actúe como criterio de avaliación 

para tódalas materias. 

� Establecemos mecanismos que posibiliten a difusión das actividades do Proxecto 

Lector. 

 

Na terceira fase se aborda a extensión ó conxunto do profesorado da formación en 

estratexias lectoras e escritoras e no uso didáctico dos recursos bibliotecarios. 

                   

� Implicamos a todo o centro  nas accións concretas do proxecto lector ó longo do 

curso.   

� Abordamos a formación do conxunto do profesorado en estratexias lectoras  e 

escritoras e o uso didáctico dos recursos bibliotecarios.  

� Estendemos a implicación a pais e nais de alumnos e alumnas en actividades do 

proxecto lector e escritor. 

Neste momento xa superamos o primeiro nivel do Proxecto Lector e estamos a planificar a 

segunda fase que se levará a cabo no vindeiro curso 2013-14. 

 

Coordinación e organización 

A persoa coordinadora do Proxecto Lector é unha das persoas que comparte a coordinación 

da Biblioteca Escolar. Igualmente, unha boa parte do equipo que elaborou este proxecto 



forma parte do de apoio á biblioteca. 

O desenvolvemento do Proxecto Lector requirirá o mantemento dun equipo que actúe como 

o núcleo dinamizador, impulsor das iniciativas e actividades que se organicen a partir do 

mesmo. Igualmente, será preciso un seguimento que permita detectar os avances e 

dificultades.  

Partindo deste grupo, no vindeiro curso estableceremos unha serie de técnicas e estratexias 

coa aspiración de que sexan compartidas pola maioría do profesorado. 

Criterios básicos do proceso de lectoescritura: obtención de información, inferencia de 

ideas, identificación da idea principal, estruturación do contido do texto, emisión de xuízos 

críticos sobre o texto... 

Establecer estratexias de achegamento ós textos: activación de ideas previas, clarificación 

de dúbidas durante a lectura, facer resumes do lido... 

O claustro e a Comisión de Coordinación Pedagóxica serán os órganos cos que establecer 

unha interlocución dentro do centro. É fundamental crear unha canle de comunicación co 

conxunto do profesorado, quizais mediante as titoría e o Departamento de Orientación, co 

fin de aúnar esforzos e coordinar a metodoloxía da lectoescritura. Nun momento posterior 

haberá tamén que artellar unha vía de contacto coas familia, ben a través da ANPA ou do 

departamento de Orientación.  

 

                                         


