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1. INTRODUCIÓN 

Este Proxecto Lector toma como referencia os proxectos lectores que foron elaborados 
no centro en anos anteriores e as indicacións do Plan LÍA de Bibliotecas Escolares 2016-2020. 

 

Os 12 Desafíos do PLAN LÍA (Lectura, Información e Aprendizaxe) son: 

1. Avanzar na renovación das bibliotecas escolares con convocatorias anuais do Plan de 

mellora, dotando á rede de bibliotecas dun programa informático axeitado ás necesidades 

actuais. 

2. Promover o concepto de biblioteca escolar como laboratorio creativo de aprendizaxe. 

3. Conseguir unha biblioteca inclusiva para atender á diversidade, incentivando a maior 

presenza de materiais adaptados ás necesidades do alumnado con necesidades educativas 

especiais e fomentar unha sinalización da biblioteca que facilite a comprensión por parte 

de todo o alumnado, tamén daquel que presenta dificultades para a lectura. 

4. Avanzar na incorporación da lectura dixital, introducindo os videoxogos como un formato 

máis de lectura nas bibliotecas e incorporar o libro dixital. 

5. Desenvolver programas para a mellora da alfabetización informacional e mediática 

(ALFIN/AMI) nos contidos curriculares de forma transversal co apoio da biblioteca, e poñer 

en marcha un programa de radio escolar con vinculación á biblioteca. 

6. Formación do profesorado para que elaboren materiais formativos en formato audiovisual 

relacionados co Plan LÍA. 

7. Darlle estabilidade ás bibliotecas escolares mediante normativa específica e dotándoas de 

recursos humanos e materiais. 

8. Establecer redes de colaboración con bibliotecas públicas e outros axentes sociais que 

teñan influencia na construción da sociedade lectora, creando un Observatorio das 

Bibliotecas Escolares formado por expertos implicados no desenvolvemento da Rede de 

bibliotecas escolares. 

9. Ampliar as iniciativas destinadas á implicación das familias, deseñando fórmulas para que 

as bibliotecas escolares melloren a información e difusión das súas actividades e recursos. 

Promover a celebración dunha semana de lectura en familia desde as bibliotecas. 

10. Facilitar oportunidades aos distintos sectores da comunidade escolar, a través do programa 

clubs de lectura que cumpre 10 anos, de ampliar a experiencia lectora e deseñar programas 

específicos para grupos de risco (adolescentes e varóns) así como alumnado con 

necesidades educativas específicas. 

11. Fomentar o aprendizaxe por proxectos propiciando o emprego dos recursos e servizos da 

biblioteca escolar nas metodoloxías colaborativas, impulsando a celebración dunha 

semana de investigación vinculada ás posibilidades que ofrece a biblioteca. 

12. Reforzar a avaliación do funcionamento impulsando estudos e investigación sobre o 

impacto nas aprendizaxes. 
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O principal desafío será incorporar aos distintos sectores da comunidade educativa para 

que amplíen a súa experiencia lectora. Por unha banda a través do programa de clubs de 

lectura e por outra deseñando programas específicos para grupos de risco que están 

desmotivados, así como alumnado con necesidades educativas específicas co fin de conseguir 

unha biblioteca inclusiva para atender á diversidade.  

As bibliotecas en xeral están a vivir unha importante transformación acollendo todo tipo 

de actividades na liña dos laboratorios de ideas.  

A administración educativa galega aposta por un modelo de biblioteca escolar que 

desenvolva programas para a adquisición da competencia de alfabetización mediática e 

informacional, tratando e producindo información nos diferentes formatos e soportes, 

aproveitando as posibilidades e recursos dispoñibles para incorporar metodoloxías 

innovadoras consecuentes coas necesidades educativas actuais. 

A nosa biblioteca está integrada no proxecto PLAMBE, responsable da renovación das 

bibliotecas escolares, que promove o concepto de biblioteca como laboratorio creativo de 

aprendizaxe.  Partindo desa base consideramos que se pode impulsar a ensinanza por 

proxectos propoñendo o emprego dos recursos e servizos da biblioteca escolar nas 

metodoloxías colaborativas. Pretendemos que chegue a ser un elemento integrador de 

actividades que poidan atanguer a varios departamentos, adxudicándolle un enfoque 

interdisciplinar.  

Ademais é un espazo fundamental para mellorar a convivencia, na que se deben incluír 

ás familias. Por iso, deseñaremos novas fórmulas de información e difusión das súas 

actividades e recursos, desenvolvendo iniciativas destinadas á implicación das familias e 

promovendo desde a biblioteca a creación de un club de lectura de adultos no que se poidan 

integrar as familias.  

Este Proxecto Lector pretende ser unha proposta para mellorar as competencias lectora 

e informacional, que concrete as normas legais vixentes en materia educativa e as adapte ás 

nosas circunstancias e necesidades, tanto no plano humano como no material. 

1.1. Marco legal 

As normas consultadas para deseñar este proxecto son: 

➢ A Lei Orgánica de Educación (LOE) do ano 2006, modificada pola Lei 8/2013 
(LOMCE). 

➢ A Lei 10/2007, da lectura, do libro e das bibliotecas. 

➢ Decreto da ESO en Galicia (Decreto 86/2015 do 25 de xuño, polo que se regulan 
as ensinanzas da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia). 

 

 

Algunhas consideracións recollidas na normativa estatal son: 
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- Sinalar entre os obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria “comprender e 

expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a houber, na 

lingua cooficial da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes complexos”.  

- Determinar que, "sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias 

da etapa, a comprensión lectora traballarase en tódalas áreas". 

- Establecer que "a fin de promover o hábito da lectura, dedicarase un tempo á mesma 

na práctica docente de todas as materias”. 

- En canto aos obxectivos de Bacharelato menciónanse "afianzar os hábitos de lectura" 

e "desenvolver a sensibilidade artística e literaria". Pola súa parte, no referido aos 

principios pedagóxicos desta etapa, determínase que "as Administracións 

promoverán as medidas necesarias para que nas distintas materias se desenvolvan 

actividades que estimulen o hábito da lectura". 

- Con relación ás bibliotecas escolares establécese que "contribuirán a fomentar a 

lectura e a que o alumno acceda á información e outros recursos para a aprendizaxe 

das demais áreas e materias e poida formarse no uso crítico dos mesmos". 

- Finalmente especificase que "corresponde ás Administracións (Educativas prover os 

recursos necesarios para garantir a posta en marcha dun plan de fomento da 

lectura". 

Na normativa que regula o fomento da lectura na Comunidade Autónoma de Galicia 
destacamos varios puntos:  

- No relativo ó Currículo da ESO, especifica que "a lectura constitúe un factor 

primordial para o desenvolvemento das competencias básicas. Os centros docentes 

garantirán na práctica docente de todas as materias un tempo dedicado á lectura en 

todos os cursos da etapa, de acordo co proxecto lector do centro, ao constituír a 

lectura un factor esencial para o desenvolvemento das competencias básicas". 

- Sobre a autonomía dos centros, cando establece os epígrafes que debe incluír o 

Proxecto Educativo do Centro (PEC) indica que "os centros docentes, no exercicio da 

súa autonomía pedagóxica, incluirán no proxecto educativo do centro a concreción 

do currículo, que contará polo menos cos seguintes epígrafes:   

               [ ... h) Proxecto lector de centro.] 

- No anexo dedicado integramente ao Proxecto lector, entre outras cousas, 

saliéntase: “...os centros educativos deberán elaborar e incluír nos seus proxectos 

educativos de centro, proxectos lectores que integren todas as actuacións do centro 

destinadas ao fomento da lectura e da escritura e á adquisición das competencias 

básicas. 

O proxecto lector de centro debe ser un documento deseñado para desenvolver a 

medio prazo no que, a partir da análise do contexto en materia de lectura, se 

articulen todas as intervencións que se van realizar no centro en relación coa lectura, 
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a escritura e as habilidades informativas, coa participación do profesorado das 

distintas áreas, materias e ciclos... 

 O profesorado de todas e cada unha das áreas e materias de todos os niveis 

educativos, incluirá nas súas programacións as actividades previstas no proxecto 

segundo a temporalización que nel se acorde, determinando a dedicación real dun 

tempo mínimo diario para a inclusión de prácticas de comprensión e fomento da 

lectura e da escritura”. 

As mencionadas normas, por tanto, sitúannos ante a necesidade de abordar cambios 

fundamentais nos procesos de ensino e aprendizaxe da competencia lectora e informacional. 

1.2 Fundamentos do proxecto lector 

O proxecto lector é  un documento que integra todas as intervencións do centro 

destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades informativas. Ten por obxecto 

contribuír á adquisición dalgunhas competencias básicas, especialmente: 

o A competencia lectora 

o O tratamento da información e a competencia dixital  

o A competencia para aprender a aprender 

A competencia básica defínese como “A capacidade de poñer en práctica de forma 

integrada, en contextos e situacións diversos, os coñecementos, as habilidades e as actitudes 

persoais adquiridas”.  

Ao ser as competencias un elemento organizador van ter influencia non só nos contidos e 

na avaliación senón tamén na metodoloxía, para contribuír ao desenvolvemento das 

competencias básicas débese complementar o proxecto con diversas medidas organizativas e 

funcionais. 

      Entre todas as competencias que se traballan no proxecto lector hai que destacar a 

competencia lectora porque ler é a capacidade no só comprender un texto senón de 

reflexionar sobre o mesmo a partir do razoamento persoal e das experiencias propias. 

       A competencia lectora foi definida nas probas de avaliación PISA como “comprender, 

utilizar, reflexionar e interesarse por textos escritos, para alcanzar obxectivos propios, 

desenvolver o potencial persoal e participar na sociedade”. Tendo en conta esta definición o 

plan de lectura busca potenciar a comprensión lectora e mellorar as destrezas comunicativas 

básicas imprescindibles para garantir a participación na sociedade da información. 

O noso lema podería ser “Leo, comprendo e comunico”. Lemos con un propósito, para 

escribir, conversar, aprender, sobre todo compartir. Hai que darlle un sentido ao que 

facemos. Sabemos que a intelixencia constrúese, e a capacidade lectora modifica o cerebro 

porque lendo establécense mais conexións neuronais, a lectura é a chave do coñecemento. 
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 Destes conceptos fundamentais extraemos os seguintes principios: 

• Ler é un proceso persoal, depende de variables individuais como o nivel de razoamento 

e a experiencia acumulada. 

• A competencia lectora pódese ensinar e aprender. Pódense exercitar as diversas 

destrezas, estratexias e coñecementos necesarios. 

• Mellorar a competencia lectora ten que ser unha tarefa de tódalas áreas do currículo, 

xa que é unha habilidade que imos utilizar durante toda a vida en moi variadas 

situacións. 

• Debemos promover a maior diversidade de situacións de lectura posible, dentro e fora 

da aula, pois o dominio desta habilidade permite participar na vida social máis 

eficazmente. 

• A lectura ha de ser tamén unha forma de traballo na clase, pois serve para acceder ao 

coñecemento. 

• A lectura fomenta a autonomía dos alumnos, pois axúdaos a alcanzar as súas propias 

metas. 

• A mellora da capacidade lectora é un proceso nunca acabado, xa que cada persoa, está 

sempre en disposición de fixarse metas superiores. 

 

2. ANÁLISE DA SITUACIÓN ACTUAL 

Tendo en conta as actividades que xa se están a levar a cabo a prol da lectura, con este 

novo proxecto vaise procurar sistematizalas e coordinalas. É tamén unha oportunidade para 

repensar as prácticas pedagóxicas nesta materia, buscando sempre unha mellor calidade do 

ensino.  

Trátase de analizar os procesos de ensino-aprendizaxe utilizados ata o momento e axudar 

a melloralos no posible. Pretende implicar a todos os niveis educativos e fomentar a 

colaboración de todo o claustro. 

O punto de partida é a análise da situación actual: que accións se están realizando agora? 
que se debe cambiar para mellorar? e en consecuencia, que accións se deben emprender 
para conseguilo? 

2.1 Ensinanzas impartidas e características do alumnado 

A complexidade de crear un proxecto lector para o noso centro ven dada pola ampla 

oferta educativa dispoñible dado que se imparten ensinanzas de ESO, Bacharelato, Aula 

Específica, Ciclos Formativos de Grado Medio (Instalacións de Telecomunicacións e Xestión 

administrativa) e Grado Superior (Administración e Finanzas e Laboratorio de diagnóstico 

clínico), Educación de Adultos (EBI e ESA) e Aula Mentor. 

O alumnado procede na maior parte da vila e concello de Noia e dos limítrofes de 

Lousame e Outes, aínda que nas Ensinanzas de Adultos e nos Ciclos chegan dunha área máis 

ampla que abrangue dende Santiago ata a totalidade da ría de Noia e Muros. A esta 

diversidade de tipo de estudos e de residencia hai que engadir a de idade, pois nos Ciclos 

Formativos e nas ensinanzas de adultos superan con frecuencia as idades adolescentes da 

ESO e de Bacharelato. Todo isto afecta á programación de actividades de fomento da lectura 
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en varios aspectos, porque os intereses e actitudes do alumnado de cara á lectura dependen 

do nivel educativo, do entorno familiar e social e das expectativas académicas ou laborais. 

Haberá que seleccionar lecturas diversas segundo as variables citadas e realizar actividades 

adaptadas a cada nivel, sen prexuízo das que poidan ser compartidas por todos os integrantes 

da nosa comunidade educativa. 

2.2 Panel cultural e hábitos de lectura 

O curso pasado cando se creou o blog da biblioteca fíxose unha enquisa para recoller as 

inquedanzas culturais da nosa comunidade educativa, e deseñouse un panel no que se 

comparten os resultados con información sobre as lecturas para o tempo de lecer, música, 

películas, series, xogos, deportes, gastronomía e lugares que nos gustan. 

En cursos anteriores fixéronse outras consultas para analizar os hábitos de lectura, 

escritura e de uso das bibliotecas, pretendemos retomar esta iniciativa e manter actualizados 

os datos do panel cultural. 

3. A BIBLIOTECA DO CENTRO 

A biblioteca escolar é o recurso fundamental para a posta en marcha do Proxecto Lector. 

Debe converterse no centro de referencia e coordinación dos demais recursos relativos á 

lectura e á información. Ademais é un medio importantísimo de compensación das 

desigualdades sociais por poñer os seus recursos ao alcance do alumnado máis desfavorecido. 

A actualización do concepto de biblioteca 

escolar está relacionada co currículo da 

UNESCO-AMI, no que se propón que a 

biblioteca sirva de ferramenta para o cambio 

como eixe da innovación pedagóxica.  

Nunha sociedade complexa, é 

importante xerar escenarios innovadores, 

espazos que inviten a inventar, pero ser 

innovador non é só inventar novos 

produtos é tamén darlle novas utilidades 

aos que temos. 

A nosa biblioteca está integrada no Plan LÍA 2016/2020 para a Lectura, Información e 

Aprendizaxe.  Por iso a consideramos algo máis que un espazo de lectura e queremos 

incentivar que as persoas usuarias, neste caso, alumnado, familias, profesorado e 

traballadores do centro, aproveiten os espazos, recursos e servizos, posibilitando a 

alfabetización múltiple, que inclúe todo tipo de linguaxes: oral, escrita, audiovisual, artística, 

icónica..., promovendo a renovación das prácticas metodolóxicas incluíndo as tecnoloxías 

emerxentes.  
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A biblioteca escolar é un recurso educativo integrador acorde cos desafíos do século XXI. 

Está ao servizo de toda a comunidade educativa, do desenvolvemento do currículo e do 

proxecto educativo do centro. A biblioteca pode facilitar á adquisición das competencias clave 

do alumnado, contribuíndo a un maior logro académico e mellores actitudes de aprendizaxe. 

Por iso, tentamos darlle un papel relevante como eixe de iniciativas transversais que nos 

sirvan para proxectarnos cara ao futuro cun enfoque interdisciplinar; introducindo  novas 

formas de traballar, ás que se poidan incorporar paulatinamente os compañeiros que 

voluntariamente decidan afrontar o reto de utilizar modelos de innovación educativa, e 

procurando a adecuada coordinación co proxecto de educación dixital do centro. 

O obxectivo é que funcione como corazón do centro para crear un vínculo emocional que 

fortaleza o sentido de pertenza ao instituto e que sirva de ponte de unión e canle de 

colaboración coas familias, aproveitándoa  como emprazamento da convivencia. 

Propoñemos que sexa un punto de encontro entre alumnado, profesorado e familias que 

facilite a comunicación e a creatividade. Que estimule os intercambios culturais, as 

metodoloxías activas e o traballo colaborativo. 

Atendendo ás demandas de cada nivel da comunidade educativa, que  sirva para 

compensar as desigualdades socioculturais e económicas de orixe do alumnado poñendo á 

súa disposición materiais actualizados e de calidade para completar as bibliotecas familiares.  

Pretendemos que sexa un espazo de oportunidades para a lectura, a aprendizaxe e a 

información. E que se converta no mecanismo de cambio que requiren materias de libre 

configuración que se poderán ofertar no futuro como Voluntariado na Biblioteca Escolar ou 

Investigación e Tratamento da Información. 

 A biblioteca ven sendo nos últimos cursos o motor de arranque para empezar unha nova 

etapa que pretende chegar a crear un proxecto documental e serve como elemento 

integrador dos departamentos que se sumen a esta iniciativa, propoñendo un eixe 

pedagóxico que pode ser abordado desde distintas perspectivas para favorecer a interacción 

necesaria para desenvolver a aprendizaxe por proxectos. No curso anterior propúxose como 

tema central “O noso mar” e no  actual estase traballando a Axenda 2030 cos ODS (Obxectivos 

de Desenvolvemento Sostible). 

Desde a biblioteca pódense revisar as nosas prácticas educativas e propoñer novas 

fórmulas imprescindibles para aprender a aprender durante toda a vida e para evitar a 

“infoxicación” que nos pode provocar o exceso de información.  

As bibliotecas teñen cada vez mais sentido, as reais e as virtuais, porque son de todos e 

serven para activar lecturas na era da dispersión, agora os textos son híbridos, continuos e 

descontinuos, e preséntanse en diferentes formatos, YouTube pode ser un espazo de 

aprendizaxe, por iso é importante ter altas expectativas. Internet cambiounos a vida pero a 

aprendizaxe informal fora das aulas xa existía antes.  
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As bibliotecas están aí para usarse, son o encontro entre a colección e as persoas. Por iso 

hai que repensar a maneira de dar a coñecer os contidos que están a disposición dos usuarios;  

preparando conferencias, obradoiros e outras actividades para darlle visibilidade aos fondos 

documentais propios ou a préstamos conseguidos cando hai que tratar algún tema concreto.  

O espazo e as instalacións son importantes para atraer aos usuarios, a nosa biblioteca 

está situada nunha sala ampla, na zona central do primeiro andar do edificio, sendo de fácil 

acceso dende todo o centro. Ten iluminación natural, coas paredes pintadas de distintas 

cores, conformando un espazo agradable. Está dividida en tres zonas: a zona de lectura de 

libros, estudo e traballo, que é a máis recollida; a zona de lectura de prensa e publicacións 

periódicas, cerca da porta e da mesa do profesorado de garda  e a zona de ordenadores e 

recursos audiovisuais, na que tamén está o recuncho de lecer, con butacas e mesas baixas. 

A zona de xestión, información e profesorado de garda está á entrada e conta cos 

equipamentos axeitados ás súas tarefas e ten boa visibilidade dos tres espazos da sala. 

O mobiliario e o restante equipamento e recente e está ben conservado. Ademais, cada 

ano renovase e mellorase na medida das posibilidades orzamentarias, no último curso 

mercáronse mesas e cadeiras para favorecer o traballo en equipo. 

En canto aos fondos documentais, a maior parte son libros pero tamén hai revistas, CDs 

de música, películas en DVD e xogos de mesa. Están catalogados e clasificados seguindo a 

CDU, que é o criterio utilizado á hora de colocalos nos andeis. A biblioteca forma parte da 

rede do programa Meiga, polo que estamos obrigados a informatizar a catalogación de 

acordo coas normas estandarizadas internacionais. Respecto a isto, hai que sinalar que a 

biblioteca  encargase de centralizar a adquisición e xestión de fondos solicitados polos 

departamentos. 

Os usuarios dispoñen dos servizos de lectura na sala, préstamo para a casa e para a aula, 

utilización dos ordenadores para consultas e busca de información, impresión de traballos en 

conexión coa fotocopiadora de conserxería, todo elo suxeito ás normas de funcionamento 

establecidas polo equipo da biblioteca. 

A biblioteca realiza cada curso actividades diversas para fomentar a lectura que están 

descritas con detalle na memoria anual, entre elas destacamos a formación de usuarios, 

colaboración con distintos departamentos, coa revista do centro e co Equipo de Dinamización 

da Lingua Galega, organización do Mes Cultural “Do libro ás letras”, concursos de contos, 

poesía, fotografía, booktrailers, etc., xunto coa edición de carteis e folletos informativos ou 

cadernos cos relatos do alumnado. 

O horario de apertura foi ampliado no último curso para posibilitar o uso da biblioteca 

por parte do alumnado de ciclos e das ensinanzas de adultos, e agora permanece aberta 

tamén pola tarde. 
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Encárgase de xestionar a biblioteca un equipo de docentes, incluída a persoa 

coordinadora, con horas de garda dedicadas á súa organización  e que colaboran na 

dinamización das actividades programadas. Para cubrir todo o horario de apertura cóntase 

con outros profesores de garda, que só realizan labores de vixilancia. 

O alumnado participa na xestión da biblioteca a través do programa de voluntariado na 

biblioteca escolar colaborando nas tarefas que teñen asignadas polo equipo docente, 

incluíndo acompañamentos lectores. 

Co fin de presentar  candidatura para conseguir o selo “Biblioteca Escolar Solidaria”, que 

se outorga pola valoración da memoria de actividades, seguirase colaborando con outras 

institucións locais para levar a cabo actividades que nos enriquezan mutuamente, por 

exemplo: 

- Co programa de Mochilas Solidarias, poñendo a disposición das persoas da terceira 

idade das Residencias, mochilas con fondos da biblioteca que o grupo de alumnado 

do voluntariado achega mensualmente e interacciona cos residentes charlando sobre 

as lecturas, os seus intereses e tamén sobre a vida, propiciando un intercambio 

interxeneracional que se considera moi enriquecedor. 

- Ofrecendo os espazos e recursos dispoñibles á Cruz Vermella, Cáritas… para levar a 

cabo clases de reforzo escolar, das que se ven beneficiando alumnado con escasos 

recursos, clases de español para estranxeiros… 

- Co resto de bibliotecas escolares da contorna, e abrir canles de colaboración coa 

biblioteca pública municipal.  

Este selo concédeselle ás bibliotecas que asumen un compromiso coa sociedade na 

que está integrada, serve para recoñecer ás bibliotecas que traballan para compensar as 

desigualdades sociais e que fomentan o voluntariado cultural.  

Este voluntariado cultural pode participar en sesións de lectura compartida, poden 

participar na dinamización e xestión da biblioteca e tamén traballar para compensar as 

desigualdades sociais a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

4. INTEGRACIÓN DAS TIC NAS TAC 

 

Non podemos enfocar unha didáctica da lectura na actualidade sen ter en conta os 

cambios que se están a producir no ensino e na sociedade:  o influxo doutras formas de 

comunicación (a televisión, o vídeo, os teléfonos móbiles, internet, o correo electrónico, as 

redes sociais,...), o cambio nos hábitos culturais da adolescencia, o auxe doutras maneiras 

de disfrutar o tempo libre... A capacidade de sedución das mensaxes icono-verbais emitidas 

por eses novos medios de comunicación está eliminando a asociación entre lectura e 

evocación de mundos de ficción, e asemade, sen esixir case ningún esforzo por parte do 

receptor. 
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Atopámonos, pois, ante o desafío de unir a lectura tal como se entendía 

tradicionalmente có mundo das novas tecnoloxías, tan atractivo para os adolescentes. As 

TIC poden ser un elemento renovador e estimulante no desenvolvemento da competencia 

e o hábito lector na medida en que permiten traballar sobre unha maior diversidade de 

textos, ademais de permitir o acceso a unha grande variedade e cantidade de información. 

A presenza das TIC nas aulas pode favorecer a utilización de enfoques mais prácticos e 

participativos nos que se poñen en xogo novas situacións reais de comunicación, mediante 

o uso de recursos e programas específicos como Internet, correo electrónico, foros, 

procesadores de texto, programas interactivos, programas multimedia. 

As habilidades para ler esta diversidade de formatos supoñen habilidades específicas de 

lectura. Así, para o uso destes recursos son fundamentais o coñecemento e posta en practica 

das estratexias necesarias para a busca, selección, organización e presentación de da 

información, de maneira que se consigan lectores competentes capaces de transformar esa 

información en coñecemento. 

Hai que romper o mito de que todos os nativos dixitais dominan a tecnoloxía para usos 

de proveito, coexisten distintos grados de interacción coas novas tecnoloxías e segue aberta 

a brecha dixital porque non todos están alfabetizados en TIC, ser usuario non significa 

aprender, a escola non pode quedar á marxe e ten que integrar os avances tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe, pasando das TIC (Tecnoloxías da Información e da Comunicación) 

ás TAC (Tecnoloxías do Aprendizaxe e do Coñecemento), a través do coñecemento técnico 

pedagóxico do contido (TPACK). As ferramentas TIC son medios para alcanzar os nosos fins 

pedagóxicos que deben incluír valores éticos. A formación dos docentes non é inicial, debe 

ser unha continuidade do aprendido previamente, non hai que centrarse na tecnoloxía en 

si mesma senón no uso pedagóxico que facemos dela. 

4.1 A educación para os medios de comunicación dixitais 

“A educación actual ten tres compoñentes: contidos + pedagoxía + tecnoloxía” 

O obxectivo primordial e acadar unha educación humanista dixital, unha educación 

integral que fomente a creatividade e a innovación, que inclúa a educación emocional e que 

desenvolva os valores colaborativos a través da aprendizaxe-servizo. 

A sociedade déixanos claro que debemos cambiar porque o avance da tecnoloxía é 

imparable. Con todo, ao pensar na educación do século XXI, non temos que poñer o énfase 

na tecnoloxía e deixar nun segundo plano a pedagoxía. Os avances tecnolóxicos deben 

someterse aos obxectivos curriculares e á metodoloxía didáctica. Hai que evitar a ansiedade 

tecnolóxica porque é imposible predicir o tipo de tecnoloxía que haberá nun futuro próximo, 

trátase de incorporar as ferramentas dispoñibles en cada momento ao noso labor educativo. 

O reto é dotar ao noso alumnado de recursos para que poidan adaptarse aos novos tempos. 

“A tecnoloxía non reinventa a pedagoxía, só amplía as súas posibilidades” 



 

 

 12 

Aparecen novas formas de acceder á información combinando a aprendizaxe formal, 

non formal e informal, incluíndo o autoaprendizaxe que pon en marcha a aplicación de 

estratexias de procura de información e filtrado. 

A nova cultura dixital xera un novo modelo que aproveita os beneficios de todos os 

ámbitos educativos posibles, vólvese entender a educación como algo máis amplo que a 

escolarización. A educación formal non pode permanecer illada, a aprendizaxe formal, non 

formal e informal van da man. En calquera lugar e en calquera momento podemos ter unha 

experiencia educativa, pódese aprender de forma continua ao longo da vida, incluíndo as 

novas formas de autoaprendizaxe. 

A idea de “aprender a aprender”, refírese á formación continua ao longo de toda a vida, 

enfrontámonos á aprendizaxe permanente como cidadáns dixitais. 

A alfabetización para os medios é un dereito humano e un pilar da democracia, porque 
os nenos que non teñen acceso a Internet senten que non teñen as mesmas oportunidades, 
dalgunha forma se nos quedamos fora da rede estamos sendo excluídos da sociedade. 

A inclusión social na era dixital significa educar en igualdade de oportunidades en canto 
ao acceso e uso das TIC. A contorna dixital pode converterse nun escenario de exclusión 
social si analizamos as brechas tecnolóxicas acompañadas das económicas e sociais, por iso 
desde a escola pública debemos contribuír á difusión da tecnoloxía para todos. Da 
alfabetización tradicional (ler e escribir) temos que pasar ás alfabetizacións múltiples que 
inclúen a alfabetización mediática e informacional (competencia para comprender e avaliar 
críticamente textos e imaxes en distintos formatos e ser capaz de elaborar novos 
documentos partindo desa información), a alfabetización numérica (traballar con datos e 
números) e a alfabetización tecnolóxica (traballar coas novas tecnoloxías). 

 A alfabetización mediática comprende acceso, análise, avaliación e creación ou 

produción. 

Empeza co acceso aos medios dixitais, mais pode ser unha oportunidade perdida dotar 

ás escolas de tecnoloxía se non a dotamos de contidos, entón debemos incorporar 

obxectivos pedagóxicos establecendo programas que sirvan para desenvolver unha actitude 

crítica.  

Os valores Offline teñen que estar dentro da rede, a cidadanía ten poder porque é un 

espazo público que pode ser participativo, pero nas redes sociais particípase sobre todo 

dunha forma agresiva e hai que incorporar códigos éticos. 

Por outra banda a participación tamén se vencella con prácticas de consumo, porque 

creemos cas redes son gratuítas pero pagamos doutra maneira, ofrecendo os nosos datos 

ou vendo a publicidade que se inclúe nelas. 

Xa non ten sentido o rol do profesor baseado na transmisión de datos e o rol do alumno 

tamén cambiou, agora é activo porque ten que asumir que é o responsable de personalizar 

a súa aprendizaxe, de definir o que lle gusta, demándase  unha formación baseada na 

autonomía e a flexibilidade.  
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Agora o rol do profesor é orientar ao alumno no seu proceso de procura e tratamento 

da información para que constrúa o seu propio coñecemento. É importante fomentar o 

aprendizaxe social porque os alumnos poden aprender máis uns doutros que só escoitando 

ao profesor. O alumno ten que ter un obxectivo propio e o profesor competencias para 

axudarlle a conseguilo. 

Hoxe en día non hai que recordalo todo, xa que a información está moi accesible grazas 

ás TIC, agora valórase a unha persoa polo que fai co que sabe, nestes tempos valórase a 

capacidade para tomar decisións, así como as formas de traballo que implican comunicación 

e colaboración. 

As competencias que se requiren para traballar están cambiando continuamente e xa 

non son as mesmas as que se piden para o 2020 que as que se pedían para o 2015. O 

pensamento crítico e a creatividade ocupa os primeiros postos nas destrezas requiridas, 

xunto coa capacidade para resolver problemas e tomar decisións, a capacidade para 

negociar e a flexibilidade. Polo tanto a intelixencia emocional e fundamental cando falamos 

de medios dixitais. 

Trátase de crear novos perfís para o mercado de traballo, dando opcións ás intelixencias 

múltiples para que os alumnos proben distintas actividades que desenvolvan as súas 

fortalezas a través das alternativas que elixen, e que melloren os seus puntos débiles con 

actividades obrigatorias que lles permitan adquirir uns coñecementos mínimos nas áreas 

que non destacan. 

Que poidan traballar con calquera persoa en calquera lugar. Teñen que ser individuos 

polivalentes que poidan sobrevivir na incerteza que xera a globalización e os constantes 

cambios, que sexan capaces de aprender e desaprender. 

O papel dos educadores empeza co análise das formas de usar os medios, explicando 
como os medios modelan as nosas percepcións do mundo e garantindo que  se socialicen 
seguindo unhas normas éticas, para que elaboren contidos respectuosos e participen nas 
comunidades en liña seguindo esas normas. 

Analizando as prácticas de consumo, entre un rapaz que consume 5 horas ao día de 
Internet e o que consume 1 hora ao día hai que diferenciar a súa actitude crítica para 
seleccionar os contidos. 

 
 
As maneiras de usar os medios poden ser:  

a) Como recurso, poñendo películas ou vídeos. 
b) Como obxecto de estudo e análise, tendo en conta que os documentos teñen detrás 

unha ideoloxía e unha mensaxe que pretenden transmitir. O profesorado pediralles 
que investiguen algunhas cuestións: Onde se fixo? Quen o fixo? Para que se fixo?... 

c) Por último os medios dixitais pódense usar como medio de expresión e produción, 
pero nos estudos que se fixeron só un 2 % dos alumnos producen información, 
algúns con blogs e outros como youtubers. 
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Ensinar xa non é contestar preguntas, é axudar aos nosos alumnos a suscitar máis 
preguntas. Na nova escola hai que xerar oportunidades para que o talento creativo se 
desenvolva, temos que pasar do modelo de control a darlles poder aos nosos alumnos para 
que deseñen o futuro.  

Formas de posicionarse como educadores: 
1. Protectora, cando censuramos aqueles contidos que non queremos que vexan na 

rede, se só protexemos estamos escondendo a información e a posibilidade de que 
analicen os contidos. A veces as  familias e o profesorado prohiben que se vexa na 
casa ou na escola e os rapaces van  buscar a maneira de velo na casa dos amigos 
ou dos avós, que poden ser máis permisivos.  

2. Permisiva, cando asociamos o uso da rede ao tempo de ocio e lles deixamos 
liberdade para utilizala sen controlar o tempo nin os contidos. 

3. Tecnolóxica, Modernizadora e Instrumental estando ao tanto de tódalas 
novidades tecnolóxicas e do manexo dos distintos contidos. 

4. Capacitadora, para fomentar a súa autonomía, explicando por que se lles prohibe 
ou vendo con eles ese contido, neste apartado tamén se inclúe a protección pero 
analizando os motivos con eles. A alfabetización tecnolóxica non pode centrarse 
nos contidos senón no proceso tendo en conta que o estudante e un suxeito activo 
e analizando os coñecementos previos. 

4.2 Competencias AMI/ALFIN desde a biblioteca escolar 

Seguindo as recomendacións dos cursos do Plan de Formación Permanente do 
Profesorado que se fixeron no centro o ano anterior consideramos  que desde a 
biblioteca pódese aprender a ler imaxes incorporando a linguaxe audiovisuais 
desenvolvendo habilidades informacionais relativas á comunicación e o uso ético da 
información. Este contidos concrétanse nos seguintes puntos: 

ALFABETIZACIÓN PARA A INFORMACIÓN 

1. Definición e coordinación ca información. 
2. Ubicación e acceso á información. 
3. Valoración da información. 
4. Organización da información. 
5. Uso da información. 
6. Comunicación e uso ético da información 
7. Outras capacidades de información. 

 
 
 
 
 
 
ALFABETIZACIÓN PARA OS MEDIOS 

1. Comprensión do papel e as funcións dos medios de comunicación. 
2. Entender as condicións nas que operan e producen os medios de comunicación. 
3. Facer un análise crítico e avaliar o contido dos medios. 
4. Utilización dos medios para a participación democrática o diálogo entre culturas 

e a aprendizaxe. 
5. Producir contidos. 
6. TIC e outras competencias relacionadas cos medios. 
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Propostas: 

▪ Apoio ás iniciativas e proxectos que utilicen as tecnoloxías da información e da 

comunicación no ámbito educativo para o desenvolver a competencia lectora e o 

hábito lector. 

▪ Potenciación do uso das tecnoloxías da información e da comunicación, especialmente 

de Internet, como recurso didáctico (unidades didácticas virtuais, libros virtuais de 

idiomas, xeradores de probas...). 

▪ Uso do blog da biblioteca como espazo de comunicación e intercambio de 

experiencias, proxectos, materiais e recursos relacionados coa mellora da 

competencia lectora e o fomento do hábito lector. 

▪ Fomento de actividades formativas no centro que relacionen adecuadamente as TIC 

coas accións que se leven a cabo en relación co desenrolo da competencia lectora.   

▪ Utilización das TIC para traballar textos, literarios ou non, ofertando contidos de 

formación documental.  

5. IMPLICACIÓN DAS FAMILIAS E DO ENTORNO 

A riqueza cultural dos ambientes nos que viven as persoas pode influír no éxito ou no 

fracaso escolar. Concretamente, unha parte importante do alumnado do IES "Campo de San 

Alberto" non goza dun entorno que favoreza o seu enriquecemento lector. E necesario, por 

tanto, intervir dende o Centro con accións que melloren o entorno cultural, especialmente 

aquelas relacionadas coa lectura e o desenvolvemento da competencia lectora. Tamén sería 

convinte que os distintos actores relacionados coa comunidade educativa considerasen a 

lectura como unha actividade prioritaria. 
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Para elo hai que traballar o triángulo familia-escola-contorna e admitir a 
corresponsabilidade de todos na educación, transmitindo condutas éticas para formar a 
cidadáns críticos, reflexivos e respectuosos. É importante crear redes de nais e pais porque 
non podemos involucrar ás familias si non as coñecemos.  

Ademais é preciso construír pontes co mercado laboral, buscar puntos de encontro 
entre o mundo académico e empresarial, a empresa ten que entrar na escola e viceversa, 
trátase de establecer alianzas co mundo empresarial ofrecendo unha formación adaptada 
ás demandas da sociedade.  

Accións orientadas a unha colaboración mutua: 

▪ Organizar unha xornada de portas abertas para as familias propoñéndolles que se 

fagan socios da biblioteca e solicitando a súa participación facendo o papel de 

mediadores de lectura.  

▪ Un dos profesores do equipo de biblioteca podería encargarse de manter unha relación 

máis estreita coas familias, creando unha comisión de apoio á biblioteca integrada por 

pais e nais, para colaboracións puntuais  e sistematizadas nas datas conmemorativas 

que se repiten cada ano. 

▪ Organizar obradoiros de educación documental para formar ás familias nas 

competencias ALFIN/AMI co fin de mellorar a compresión de textos e imaxes impresos 

ou en versión electrónica. 

▪ Ofertar ou solicitar libros para os clubs de lectura ao banco de libros. 

▪ Voluntariado cultural: O equipo de biblioteca formará grupos de colaboradores que 

desenvolvan un vínculo coa lectura e cos libros. Organizar sesión de lectura 

compartida. 

▪ Editar guías de lectura. 

▪ Planificar actividades nas que poidan participar as familias, como pode ser facer algún 

roteiro literario. 

▪ Conseguir materiais específicos para pais e nais en relación coa lectura: materiais da 

campaña “Contamos moito”. 

▪ Revisar artigos da revista EDUGA en relación coas bibliotecas escolares. 

▪ Orientación e colaboración coas familias a través das titorías na planificación e 

organización de actuacións tendentes ao fomento da lectura. 

▪ Organizaranse novos clubs de lectura para adultos, tanto no horario escolar coma fora 

del, tratando de incluír a pais, nais e profesorado. Considerando varias posibilidades: 

por xenro, especializados na obra dun autor... 

▪ Fomento da apertura da biblioteca escolar á comunidade, de maneira progresiva e na 

medida en que sexa posible. 

▪ Establecemento de vías de colaboración e actuación conxunta con outras institucións 

rexionais e locais que leven a cabo propostas e actuacións cuxa finalidade sexa o 

desenvolvemento da competencia lectora e o fomento do hábito lector. 

6. OBXECTIVOS 
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6.1 Obxectivos propostos pola administración educativa 

Fomento da lectura en centros escolares 

A Lei Orgánica de Educación (LOE) do ano 2006, modificada pola Lei 8/2013 (LOMCE) refírense 

en varios dos seus artigos á importancia do fomento da lectura en cada etapa educativa, nos 

niveles de ESO e Bacharelato trátase de promover e afianzar o hábito da lectura. 

Desde que os escolares se inician na lectura hasta que se afianza o hábito lector hai que 

percorrer un longo camiño no que poden xurdir complicacións polo que unha medida necesaria 

é implantar un programa de prevención e detección de dificultades no proceso lector. 

A administración a través de distintos portais web ofrécelles  aos docentes recursos didácticos 

para mellorar a comprensión lectora e fomentar a lectura, ben sexa na aula ou na biblioteca 

escolar. Moitos destes recursos son extensibles ao ámbito familiar ou a espazos nos que se 

desenvolve a educación non formal. 

Promoción do hábito lector 

Nos últimos anos produciuse un aumento dos índices de actividade lectora pero segue a existir 

unha parte significativa da poboación  que manifesta carecer de interese pola lectura. Para 

combater esa falta de interese trátase de acercar a lectura a sectores da poboación que viven 

afastados dun hábito indispensable para o desenvolvemento do individuo e da sociedade. E 

nos centros educativos hai que consolidar os hábitos de lectura entre os estudantes, creando 

espazos que faciliten o acceso a recursos que se adapten aos intereses de distintas idades  e 

implicando ás familias que participan de esta responsabilidade de contaxiar aos fillos do gusto 

pola lectura. 

As primeiras etapas da vida son esenciais á hora de consolidar o hábito de ler por iso para que 

o proxecto  lector teña éxito deberá adaptarse aos novos modos, linguaxes e necesidades das 

novas xeracións, polo que terá que prestar particular atención á contorna dixital. 

Tamén é necesario levar a cabo accións fóra dos centros de ensinanza, acudindo a feiras ou 

eventos literarios, crear talleres ou clubs de lectura e proxectos de colaboración con entidades 

especializadas que vinculen a lectura ao desempeño laboral. 

Comunicación dunha imaxe da lectura máis moderna, atractiva e integradora. 

Para formar novos públicos lectores e importante transmitir unha imaxe da lectura en positivo, 

crear espazos que sirvan como centros de recursos e levar a cabo accións de comunicación 

colaborando cos medios de comunicación. 

Dar a coñecer que o número de lectores está aumentando segundo as estatísticas, o que 

desminte a idea de que cada vez se le menos. 

Consolidación da lectura como instrumento multidisciplinar 

A actual normativa inclúe o desenvolvemento da competencia lectora en todas as áreas 

curriculares e o artigo 157 da LOE obriga ás administracións educativas a implantar un Plan de 

Fomento da lectura en todos os centros educativos. 
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A Lei 10/2007, da lectura, do libro e das bibliotecas, sinala no artigo 4 que os proxectos de 

fomento da lectura considéranse unha ferramenta básica para exercer o dereito á educación e 

á cultura. De acordo con este mandato os centros docentes non universitarios estamos 

obrigados a desenvolver a competencia lectora do alumnado en todas as materias, 

fomentando o hábito lector, para que lean e comprendan o que len. 

Formación das persoas docentes 

A formación permanente do profesorado é a vía pola que as persoas docentes poden 

incorporarse aos procesos que garantan a innovación e o dinamismo preciso para acadar unha 

educación de calidade. 

Tendo en conta as necesidades do sistema educativo a administración a través da oferta de 

xornadas e cursos  para docentes pretende actualizar as competencias pedagóxicas do 

profesorado ofrecendo novos materiais didácticos que contribúan ao desenvolvemento das 

competencias profesionais docentes para que os estudantes se interesen pola lectura e 

adquiran a competencia lectora. 

Potenciación das bibliotecas escolares 

Para potenciar o papel das bibliotecas escolares no fomento da lectura teñen que ser parte 

activa no desenvolvemento do currículo e do proxecto educativo de centro, e deberán estar 

xestionadas por docentes cualificados para que os usuarios poidan acadar a competencia 

lectora e ser capaces de buscar, seleccionar, analizar, tratar e comunicar a información.  

As bibliotecas escolares estanse convertendo en espazos de encontro abertos, presenciais e 

virtuais, que apoian a aprendizaxe en conexión con redes bibliotecarias e co entorno. Isto 

obedece á transformación dos modelos de ensinanza e aprendizaxe que se están orixinando 

no contexto de converxencia mediática e dixital na que está inmersa a sociedade. 

O artigo 12 da Lei 10/2007 recoñece o papel das bibliotecas á hora de difundir o pensamento 

e a cultura, transformar a información en coñecemento e desenvolver a investigación. As 

bibliotecas públicas conforman unha rede de acceso gratuíto a distintos soportes, tendo en 

conta que todas as formas de acceso á lectura se complementan e permiten adaptarse aos 

requirimentos de cada lector. 

Polo tanto hai que centrarse en difundir as boas prácticas de bibliotecas que funcionan como 

centros de recursos de lectura, información e aprendizaxe, traballando na mellora das 

bibliotecas escolares.  

Fomentar o respecto á propiedade intelectual 

A vulneración dos dereitos de propiedade intelectual que ocasionan danos aos creadores e 

profesionais é un obstáculo para incrementar a oferta de contidos legais dispoñibles, polo tanto 

a protección dos dereitos dos creadores é unha premisa esencial para fomentar o 

desenvolvemento da cultura de toda a sociedade. 

Difusión do servizo de biblioteca 
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Os poderes públicos teñen o mandato constitucional de facilitar a todos os individuos a 

participación na vida cultural e social, a Lei 10/2007 sinala que os proxectos de fomento da 

lectura terán especial consideración cos sectores máis desfavorecidos socialmente, polo que 

promoverán accións que promovan a igualdade de oportunidades no acceso aos recursos das 

bibliotecas aos grupos de poboación con dificultades sensoriais, psíquicas, lingüísticas e 

socioeconómicas. 

Trátase de garantir o acceso universal á información e á lectura consolidando ás bibliotecas 

como espazos de igualdade que poñen a disposición dos usuarios contidos legais en distintos 

soportes. 

As METAS para as bibliotecas escolares planeadas no informe anual de lectura do observatorio 

da lectura e do libro do Ministerio de Educación son: 

1. Que cada biblioteca conte cun bibliotecario cualificado a tempo completo. 

2. Que se teña acceso aos recursos máis alá do horario lectivo. 

3. Que se consiga unha alfabetización en medios e información porque cada vez hai máis 

recursos dixitais, e que se poidan encontrar libros en función dos intereses persoais, 

preguntando aos usuarios que temas lles interesan, por ex. NBA. 

4. Ter unha colección actualizada e diversa. 

5. Traballar en colaboración co profesorado, con outras bibliotecas e redes profesionais. 

6. Crear clubs de lectura temáticos (ciencia ficción, xéneros literarios, viaxes...) ou por 

autores. 

7. Promover a lectura fóra da biblioteca con voluntarios que poidan visitar hospitais, 

asilos, prisións...) 

8. Traballar as narrativas transmedia: libros levados ao cine, cómics que se transforman 

en libros, películas das que se escriben libros como “A guerra das galaxias”, videoxogos 

dos que se fan películas por ex. Resident Evil, series que se fan a partir de libros por 

exemplo: Xogo de Tronos. 

9. Facilitar distintos dispositivos de lectura. 

10. Ter en consideración a tendencia a publicar libros máis curtos porque se comprobou 

que a xente abandona a lectura en torno ás 50 páxinas, salvo certas excepcións como 

Harry Potter ou algunhas triloxías. 

6.2 Obxectivos do actual proxecto 

1. Servir de referencia para  elaborar o plan de lectura anual.  

2. Coordinar as accións que xa se están a realizar no centro en relación coa lectura, a 

escritura e o tratamento da información. 

3. Analizar a situación actual da nosa comunidade educativa en canto a hábitos de lectura 

e competencias AMI (Alfabetización Mediática e Informacional). 

4. Desenvolver a competencia lectora e fomentar o hábito da lectura. 

5. Educar no uso crítico da información integrando as competencias AMI desde a 

biblioteca escolar potenciando a formación de usuarios. 

6. Fortalecer o papel da biblioteca como centro de recursos da información e 

dinamizadora da vida cultural do centro, en colaboración cos departamentos e os 

responsables das dinamizacións para favorecer a adquisición das competencias básicas. 
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7. Implicar ás familias e facilitar a labor do profesorado das distintas áreas, materias e 

ciclos contando coa súa colaboración. 

8. Impulsar a mellora das ferramentas e servizos dixitais para optimizar o aproveitamento 

da oferta de recursos da biblioteca.  

9. Fomentar o respecto pola propiedade intelectual. 

10. Avaliar as actividades realizadas, para perfeccionalas ou renovalas. 

 

7. METODOLOXÍA 

7. l. Fomento da lectura en todas as áreas 

Sempre que se planifiquen nas aulas actividades de lectura intentarase que sexan textos 

adecuados aos temas nos que se está a traballar, e se non contextualizarase a lectura facendo 

unha presentación previa do fragmento ou texto completo, explicando os obxectivos que se 

van traballar con el, os contidos e as actividades, se é o caso. 

Teremos en conta que os obxectivos e finalidades da lectura poden ser varios, e a actuación 

previa á lectura adaptarase a estes obxectivos: 

▪ Evadirse, encher o tempo de lecer. 

▪ Buscar unha información concreta. 

▪ Seguir unha pauta ou instrucións para realizar determinadas actividades. 

▪ Informarse dun determinado feito. 

▪ Confirmar ou refutar coñecementos previos. 

▪ Aplicar a información obtida da lectura para realizar un traballo. 

7.2. Estratexias lectoras 

As estratexias de comprensión lectora son procedementos de carácter elevado, que 

implican a determinación de obxectivos, a planificación das accións que se levan a cabo para 

cumprilos, así como a súa avaliación e posibles cambios. 

 

 

 

As estratexias lectoras que se traballarán son as seguintes: 

A. Antes da lectura: 

➢ Pensar para que lemos un texto: 

▪ Para obter unha información precisa, por exemplo, buscar unha data de nacemento 

ou dun feito histórico; consultar unha determinada información nun periódico; buscar 

unha palabra nun dicionario. 

▪ Para seguir unhas instrucións: cando o profesor redacta as instrucións para facer un 

traballo; para comprender como son os pasos para realizar determinados 

experimentos. 

▪ Para obter unha información de carácter xeral, é dicir, extraer as ideas xerais dun texto. 

Se hai que elaborar unha monografía sobre algún tema, por exemplo, deben 
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seleccionarse as obras que estean máis acordes co noso propósito e por iso primeiro 

debemos ter unha idea ampla das obras. 

▪ Para aprender algo, neste caso a lectura será máis pausada e atenta. 

▪ Para revisar un escrito propio. 

▪ Para dar conta de que se comprendeu. 

▪ Por pracer. 

➢ Estratexias encamiñadas a activar os coñecementos previos: 

▪ Dar algunha información xeral sobre o que se vai ler. 

▪ Axudar ao alumnado a fixarse en determinados aspectos do texto que poidan activar 

os seus coñecementos previos. 

▪ Animar ao alumnado a que expoñan o que coñecen sobre o tema. 

B. Durante a lectura: 

➢ Lectura compartida co alumnado: 

▪ Facendo un resumo do lido, pedindo aclaracións ou explicacións sobre determinadas 

dúbidas que xera o texto; formulando preguntas; analizando o vocabulario; 

establecendo predicións sobre o que queda por ler, reiniciando o ciclo. Intentarase que 

o alumnado sexa lector activo, que constrúa unha interpretación do texto a medida 

que o le. 

➢ Lectura autónoma: 

▪ Proporcionar ao alumnado materiais preparados co propósito de que practique pola 

súa conta algunhas estratexias que se practicaron na lectura compartida.  

▪ Presentar textos con lagoas, textos ós que lles faltan palabras que deben ser inferidas 

polo lector. 

C. Despois da lectura: 

➢ Idea principal: 

▪ É importante ensinar a identificar a idea principal dun texto en función dos obxectivos 

de lectura que se perseguen.  

▪ Diferenciaranse as ideas principais das secundarias. 

➢ Resumo: 

▪ Teremos en conta as catro regras que os lectores utilizamos para resumir o contido 

dun texto: 

Omitir aquela información que para os propósitos da lectura se pode considerar 

pouco relevante. 

 Seleccionar a información importante. e suprimir a que resulta obvia, 

redundante e innecesaria. 

Xeneralizar é dicir, abstraer dun conxunto de conceptos un de nivel superior 

capaz de englobalos. 

 Construír unha nova información que substitúa á anterior e integrala nos nosos 

coñecementos. 

Non debemos esquecer que o resumo debe conservar o significado propio do texto do 

que procede, pero tan pouco útil resulta que o resumo sexa unha case reprodución do 

texto, como que sexa tan xeral que non aporte a información específica daquel. 
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➢ Formular e responder preguntas pertinentes. Poden ser: 

▪ Preguntas de resposta literal do recollido no texto. 

▪ Preguntas nas que a resposta require que o lector relacione diversos elementos do 

texto e que nalgún grao realice inferencias. 

▪ Preguntas nas que a respostas esixen a intervención dos coñecementos previos e da 

opinión do lector. 

➢ Planeamento integrador da lectura nas distintas áreas: 

▪ Recomendación de lecturas apropiadas a cada área e nivel. 

▪ Coordinarse co profesorado doutros departamentos, compartindo temas para a 

reflexión. 

 

8. PLAN DE ACTUACIÓNS 

As actuacións previstas pretendemos que sexan algo máis que un catálogo de bos 

propósitos. 

Partindo do que xa se fai queremos responder ás necesidades da comunidade educativa 

facendo unha reflexión conxunta, flexible e realista, para chegar a un consenso á hora de 

tomar medidas que resulten operativas. 

De seguido expoñemos algunhas actuacións que pretendemos levar a cabo: 

1. Continuar coa formación de usuarios, empezando polo equipo da biblioteca para levar 

adiante a formación en competencias relacionadas co plan LÍA, de lectura, información e 

aprendizaxe. 

2. Elaborar un código de boas prácticas co acordo da CCP que sexa vinculante para todo o 

profesorado. 

3. Implantar a hora de ler establecendo un tempo de lectura en todos os cursos da ESO, 

creando un ambiente lector, con un clima que favoreza o achegamento aos libros e poña 

en valor a lectura como una actividade de lecer, que non é incompatible con outras que 

temos ao noso alcance. 

4. Seguiranse mantendo os clubs de lectura para o alumnado, con pequenos grupos que lean 

o mesmo libro, favorecendo o debate e o pensamento crítico, a reflexión e a comunicación 

oral, e pódense constituír grupos de conversa para practicar os distintos idiomas que se 

estudan no currículo. 

5. Afondarase na colaboración coa dinamización de TIC para avanzar no uso das ferramentas 

dixitais dispoñibles, tratando de dinamizar o blog da biblioteca para facilitar o acceso a 

recursos legais e ofertar recomendacións que poidan ser de utilidade aos usuarios, 

mantendo actualizado o panel cultural da nosa comunidade educativa. 

6. Ampliarase a oferta legal de contidos a través do blog da biblioteca e incluiranse 

recomendacións de lectura e páxinas web facilitadas  polos  departamentos.  

7. Tratarase de mellorar a educación documental do alumnado capacitándoo para un uso 

crítico das fontes de información.  

8. A fin de concienciar sobre a importancia dos dereitos de propiedade intelectual 

impulsaremos unha campaña de sensibilización sobre a necesidade de respectar a 

Propiedade Intelectual no entorno das novas tecnoloxías, adquirindo un compromiso para 

asegurar que os hábitos lectores se desenvolvan en canles legais, sen lesionar os lexítimos 
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dereitos e intereses dos distintos axentes relacionados coa produción de recursos que 

nutren de coñecemento á sociedade.  

9. Potenciar a metodoloxía de aprendizaxe baseado en proxectos (ABP), propoñendo un tema 

común ao que se poidan incorporar tódolos departamentos e fomentando o traballo en 

equipo para axudar a desenvolver as competencias sociais e cívicas, impulsando o espírito 

emprendedor a través da competencia de aprender a aprender, asumindo que a 

aprendizaxe é continua ao longo da vida. 

10. Avaliar cada curso o grao de cumprimento dos obxectivos do Proxecto e analizar os hábitos 

de lectura da nosa comunidade educativa con enquisas periódicas solicitando aos 

departamentos que inclúan nas súas programacións as actuacións que están a realizar en 

relación coa lectura e as competencias AMI. 

 

9. AVALIACIÓN 

O Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da Educación 

Secundaria Obrigatoria na Comunidade autónoma de Galicia, no anexo V, relativo ao 

Proxecto Lector, establece que "realizarase unha avaliación continuada dos avances ou 

dificultades da posta en marcha do proxecto e das súas concrecións nos plans anuais de 

lectura". 

Os cambios na pedagoxía esixen unha nova forma de avaliar, agora a avaliación faise 

máis sobre o proceso que sobre o resultado. Hai que ir máis aló da adquisición de contidos 

e concentrarse en avaliar o dominio das competencias que se poden adquirir a través deles. 

No que respecta á avaliación de aspectos relacionados co hábito lector, indica que se 

terán en conta: 

▪ A capacidade do alumnado para avanzar na súa competencia lectora e informacional. 

▪ A súa actitude ante a lectura. 

▪ Os índices de lectura en distintos formatos. 

 

 

Esta avaliación deberá partir dos obxectivos propostos, para ver en que medida se 

acadan e introducir as modificacións necesarias. Realizarase trimestralmente por parte do 

equipo encargado do Plan Lector e as conclusións e medidas que se deban tomar no futuro 

recolleranse nunha memoria anual. 

9.1. Criterios de avaliación 

A. En relación co Proxecto Lector: 

▪ Identificar os logros e dificultades na posta en marcha do Proxecto Lector, coa 

finalidade de corrixir o que sexa preciso e achegalo cada vez máis á realidade do 

centro. 

▪ Analizar a implicación do profesorado e o resto da comunidade educativa na 

posta en marcha e desenvolvemento do Proxecto Lector e dos Plans Anuais de 

Lectura derivados del. 
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▪  Analizar a colaboración coas familias e institucións do entorno en actividades 

derivadas do Proxecto Lector e dos Plans Anuais de Lectura. 

▪ Valorar o papel da Biblioteca como núcleo de recursos para a lectura e como 

dinamizadora da vida cultural do centro. 

B. En relación cos hábitos de lectura: 

▪ Nivel de comprensión e reflexión sobre os textos. 

▪ Nivel de competencia no manexo da información. 

▪ Nivel de competencia no uso oral e escrito das linguas. 

▪ Analizar a evolución da competencia lectora do alumnado, examinando a súa 

progresión respecto das seguintes capacidades: 

o Manexa fontes escritas en distintos formatos. 

o Na lectura en voz alta utiliza a dicción, entoación e ritmo correctos; incidindo 

especialmente na adecuación aos patróns fonéticos da lingua usada e na 

atención aos signos de puntuación. 

o É quen de ler, ante outros e en soidade, de comprender textos e de resumilos 

e debater sobre eles. 

o Extrae información concreta e exprésaa con palabras diferentes ao texto lido.  

o Sabe identificar o tema xeral dun texto e os temas secundarios, inferíndoos 

das informacións contidas nos textos. 

o E capaz de recoñecer e comentar os contidos implícitos, a "lectura entre liñas".  

o Utiliza o vocabulario específico das lecturas noutros contextos e incorpórao ao 

seu léxico persoal. 

o É capaz de expor unha opinión sobre a lectura persoal dunha obra completa 

ou dun fragmento, tendo en conta o seu contexto histórico e outros 

condicionantes: a estrutura, os elementos caracterizadores do xénero, o uso 

da linguaxe e o punto de vista do autor. 

o É quen de construír textos escritos seguindo o modelo do texto lido e 

comentado na aula. 

o Le con fluidez, comprensión e actitude crítica, considerando a lectura como 

fonte de pracer, ampliación da experiencia, coñecemento do patrimonio 

cultural e como estímulo para unha práctica literaria propia.  

o Adquire criterios propios na selección de lecturas. 

9.2. Instrumentos e procedementos de avaliación 

A. En relación co Proxecto Lector: 

▪ Informe sobre a utilización da biblioteca: estatísticas sobre número de lectores e 

préstamos, análise das suxestións e preferencias dos usuarios, valoración das 

actividades levadas a cabo nela, etc. 

▪ Solicitar anualmente un informe a cada departamento coa valoración das 

actividades referidas á lectura. 

▪ Incluír nas comunicacións coas familias preguntas sobre o hábito lector na familia 

e as súas expectativas. 

B. En relación cos hábitos de lectura: 
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▪ Enquisas ou cuestionarios cumprimentados polos participantes (alumnos, 

profesores, pais) das actividades ao remate da mesmas. Ter en conta tamén o 

grao de participación e a actitude ante a actividade, que será un indicio da 

idoneidade da mesma. 

▪ Informes das actividades sobre lectura levadas a cabo polo profesorado e os seus 

resultados.  

▪ Estatísticas de préstamo da biblioteca. 

A modo de exemplo, detallamos a continuación unha serie de instrumentos útiles 

para avaliar a lectura: 

➢ Instrumentos de avaliación inicial: 

o Cuestionario sobre hábitos e gustos de lectura de cara escoller textos 

e libros adaptados aos intereses do alumnado: cando le, onde le, que 

libros le, cantos le.. 

o Fichas de observación: para comprobar como le en voz alta ou en 

silencio: como pronuncia, posición do corpo, comportamento ocular, 

erros na verbalización... 

➢ Instrumentos de avaliación procesual:  Análise de exercicios da aula. 

➢ Instrumentos de avaliación final: 

o Os produtos entregados polo alumnado en distintos formatos: 

redaccións, resumos, creación de textos, debuxos, presentacións, 

vídeos, etc. 

10. ENLACES E RECURSOS 

ANEXO I 

Blog da biblioteca 
Enlace as enquisas do alumnado 
Enlace á enquisa do profesorado 

 

Presentacións: 

Educación no Século XXI: Integral, Humanista e Dixital. 10 Claves 

O noso faro 

A Biblioteca: algo máis que libros 

ANEXO II 
Competencias clave: 

 

 

 

 

 

http://bibliocsa.blogspot.com/
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescamposanalberto/aulavirtual2/course/view.php?id=172#section-0
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescamposanalberto/aulavirtual2/course/view.php?id=173
https://prezi.com/view/Rnzm4FJK0HZAyvksM25x/
https://prezi.com/view/5Be0mWMK4mL6Sk2adi3m/
https://prezi.com/coaydlo4cf_e/que-libros/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Esquema da competencia informacional da UNESCO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de formación para o profesorado do currículo da UNESCO: 
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ANEXO III 

RECOLLIDA DE DATOS DO DEPARTAMENTO DE PARA REVISAR 

O PROXECTO LECTOR 

 

l. Actividades para o fomento da lectura incluídas na Programación Didáctica do 

Departamento: 

2.  Breve valoración das mesmas: 

Logros:  

Dificultades: 

3. Suxestións (actividades, recursos, ou calquera outro aspecto que consideredes convinte 

incluír no Proxecto Lector): 
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