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1. OBXECTIVOS E FUNDAMENTACIÓN.  
 
O Plan Anual de Lectura concreta os obxectivos e establece as accións para o 
desenvolvemento de Proxecto Lector de Centro. Tratamos de deseñar un plan adaptado ás 
características específicas do noso centro, que vaia encamiñado a mellorar as competencias 
fundamentais de lectura e escritura do noso alumnado desde todas as áreas do currículo, xa 
que nelas atópase a base de calquera tipo de aprendizaxe. 
 
En calquera caso, a biblioteca será o recurso de referencia para todas as actuacións que 
pretendan a mellora das competencias de lectura, escritura e habilidades para o uso e 
produción de información. É un lugar privilexiado que ofrece oportunidades de aprendizaxe, 
de colaboración e de convivencia. 
 
 
Os obxectivos que se pretenden acadar son os seguintes: 

1. Desenvolver a competencia lectora, mellorando a expresión oral e escrita. 

2. Favorecer a competencia literaria a través da lectura de textos pertencentes a distintos 
xéneros. 

3. Educar no uso crítico da información, potenciando no alumnado o sentido crítico e selectivo. 

4. Fomentar o hábito da lectura e a escritura, interpretando e producindo textos orais e escritos 
de xeito creativo e crítico. 

5. Potenciar o uso da biblioteca escolar como centro de recursos e como referente para todas 
as actuacións que pretendan a mellora das competencias de lectura, escritura e habilidades 
para o uso e produción de información, sendo esencial para a adquisición das competencias 
clave. 

6. Implicar a toda a comunidade educativa a través da participación en actividades de distinto 
tipo, organizadas polo centro escolar e outros órganos da contorna. 

 

 

2. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS E TEMPOS PARA A LECTURA 

 Organización de espazos e tempos. Creación de ambientes lectores. 

Ambientes lectores: tratarase de crear no centro un clima que favoreza o achegamento aos libros 
e a lectura, onde se poña en valor esta actividade: 

- Facer visible a biblioteca escolar e outros recursos 
- Facilitar a presenza da lectura e dos libros na práctica cotiá 
- Programar actividades para toda a comunidade escolar  
- O profesor como mediador e como modelo lector 

 

Organización de espazos e tempos: 

A biblioteca estará aberta durante o maior tempo posible ao longo da xornada lectiva.  
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Cando falte algún profesor será posible levar os grupos que así o demanden, sempre que a biblioteca 
non estea ocupada con algunha actividade, e baixo a supervisión do profesorado de garda. Este 
permanecerá co grupo o tempo correspondente, independentemente de que haxa ou non un profesor 
do equipo da biblioteca. Tamén é a súa responsabilidade garantir un ambiente de silencio na mesma 
e o cumprimento das normas. 

 

Principais tempos e ambientes lectores que se desenvolvenrán no centro: 

- O club de lectura que se desenvolve na biblioteca, con reunións periódicas e ao longo de 
todo o curso. 

- A actividade o libro do mes que se publicita en todos os taboleiros das aulas e da 
biblioteca e que se desenvolve ao longo de todo o curso. 

- A renovación periódica ao longo de todo o curso dos contidos da mesa expositora situada 
no vestíbulo da entrada do noso centro. Dáse a coñecer a diversidade de materiais 
existentes na biblioteca e as actividades que se realizan desde a biblioteca así como as 
producións do alumnado de distintos cursos en varias materias.  

- Encontros con narradores ou poetas, en distintos momentos do curso nas aulas ou no 
salón de actos. 

- Con motivo da Semana das LETRAS GALEGAS, realízase, cada ano, unha exposición 
sobre o persoeiro ao que se lle dedica o Día da Letras Galegas, a súa obra e a súa época.  

- Algunhas efemérides relacionadas coa lectura ou outras datas importantes: Día do Libro, 
Día da biblioteca escolar, Día da muller, Día da paz, Día contra a violencia de Xénero…que 
se realizan en diversos lugares do centro e con distintos grupos. 

- Diversos concursos organizados desde os departamentos ou a biblioteca que se publicitan 
nas aulas e nos taboleiros. 

 

 

3. LIÑAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

As bibliotecas escolares fomentan o hábito da lectura, imprescindible sen dúbida para a mellora 
de dúas das capacidades clave, a lingüística e a social, necesarias para a aprendizaxe de todas as 
materias. Ademais, nas bibliotecas, o alumnado poderá atopar, xa sexa a través dos libros ou mediante 
recursos informáticos, a información que requira nas súas tarefas de clase e atopar respostas ás súas 
distintas dúbidas. Deste xeito desenvolverá a súa capacidade de investigación e aprenderá a ter unha 
actitude crítica á hora de interpretar a gran cantidade de información da que hoxe dispoñemos sobre 
calquera tema. 

As bibliotecas favorecen a alfabetización múltiple, un concepto que amplía e actualiza o 
concepto de lectura. A alfabetización múltiple defínese como a comprensión, utilización e avaliación 
crítica de diferentes formas de información, incluídos os textos e imaxes, escritos, impresos ou en 
versión electrónica. 

Pero a biblioteca non debe ser exclusivamente un espazo para o alumnado, senón un lugar 
que dinamice a vida cultural do centro na que participen tanto os alumnos como o profesorado. É 
importante que a biblioteca sexa un lugar para achegarse a distintos ámbitos da cultura ( literatura, 
cine, música,...) de forma reflexiva e mesmo lúdica. 
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1. Organización e funcionamento 

Desde hai varios cursos constituíuse un equipo de biblioteca formado por un grupo de profesores e 
unha coordinadora. 

A biblioteca está aberta e atendida só cando hai profesores encargados nela. Nos últimos cursos 
debido ao aumento de horario lectivo do profesorado, as horas de apertura da biblioteca reducíronse 
drasticamente.  

Existe un programa de dinamización da lectura e a biblioteca é a principal aula de lectura do 
instituto, empregándose tamén como espazo de aprendizaxe polo profesorado. 

A biblioteca tamén colabora na divulgación das actividades culturais que se realizan en Boiro e 
presta a súa colaboración  as actividades realizadas no Centro. 

O equipo de profesores encargados da biblioteca está formado por: 

- Ana Mª Sequedo Castro (coordinadora). 
- Margarita Picón Romero (membro do  equipo de apoio) 
- Mª Teresa Ferreirós Blanco (membro do  equipo de apoio) 
- Beatriz Hernández Mato (membro do  equipo de apoio) 
- Montserrat Vázquez Fernández (membro do  equipo de apoio) 

 
Neste curso escolar conseguíronse 10 horas de apertura da biblioteca ademais dos recreos, das 

que sete horas son de traballo do equipo de biblioteca. Non se conseguiu ningunha hora de reunión 
semanal para organizar e coordinar as tarefas e actividades a realizar. 

A coordinadora da biblioteca e o equipo de apoio, dedicaranse á planificación e administración da 
biblioteca. Traballarán en colaboracións co resto da comunidade escolar no desenvolvemento do 
proxecto lector de centro. 

Tal e como se fixo ata o de agora elaboráranse actividades de fomento da lectura destinadas a toda 
a comunidade educativa, buscando a súa implicación no proxecto. 

 

 Publicaranse boletíns informativos sobre as novidades adquiridas pola biblioteca e recomendacións 
de lecturas adaptadas a idades e intereses para toda a comunidade escolar. 

 

Informarase na páxina web e nos paneis das actividades levadas a cabo na biblioteca. 

 

Ademais pretendéselle dar continuidade ao Club de Lectura e ao Torneo de Xadrez do noso centro 
que iniciaron a súa andaina no curso 2015-2016. 

 

CLUB DE LECTURA 

Sendo a biblioteca o principal motor que impulsa o desenvolvemento de hábitos lectores, o 
club de lectura é unha da súa actividades principais neste eido. Creado no curso 2015-2016, está 
integrado por parte dos alumnos e alumnas de 1º de ESO e de 2º de ESO . É un alumnado que participa 
de forma voluntaria nas reunións, que nos achega as súas inquedanzas, que comparte cos demais a 
súa valoración das obras, que aconsella outras que lle gustaron particularmente, aportando 
argumentacións ao respecto. Prodúcense intercambios de ideas sobre temas a tratar, procúrase variar 
os xéneros e documentos tratados tendo en conta os intereses do alumnado participante. Deste xeito, 
os membros do club de lectura leron, analizaron e aportaron ideas sobre banda deseñada, 
microrrelatos, contos e relatos curtos, novelas, artigos de prensa, poesía… 
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Esta actividade desenvólvese ao longo de todo o curso e nela participan con valiosas ideas e 
aportacións, ademais da biblioteca, os departamentos de Lingua Galega e de Matemáticas coas 
profesoras Margarita Picón e Beatriz Hernández respectivamente. 

 

TORNEO DE XADREZ 

A nosa biblioteca organiza desde o curso 2015-2016, un torneo de xadrez no que pode participar 
calquera persoa que forme parte da comunidade educativa do IES Espiñeira.  

Esta actividade ten como obxectivo contribuír á práctica do Xadrez no eido escolar, potenciando a 
percepción, o razoamento lóxico-matemático, a memoria visual, a concentración e a toma de decisións. 
Soe desenvolverse durante o segundo trimestre. 

 

2. Horario previsto 

As horas de apertura da biblioteca preséntase no seguinte horario: 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:45-9:35     
 

 

9:35-10:25 
Profesor de 
garda 

   
Equipo 
biblioteca 

10:25-11:15 
Equipo 
biblioteca 

 
Equipo 
biblioteca 

Equipo 
biblioteca 

Equipo 
biblioteca 

RECREO 
Equipo 
biblioteca 

Profesor de 
garda 

Equipo 
biblioteca 

Equipo 
biblioteca 

Equipo 
biblioteca 

11:40-12:30  
Equipo 
biblioteca 

 
Equipo 
biblioteca 

 

12:30-13:20 
 
Profesor de 
garda 

Profesor de 
garda 

   

13:20-14:10 
 

 
    

 

 

 

3. Integración da biblioteca no currículo e contribución ao desenvolvemento das 
competencias clave. 
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A sociedade está experimentando uns grandes cambios que se efectúan a moita velocidade. 
Estes cambios xeran novas demandas de información e coñecemento. A aprendizaxe debe ser flexible, 
colaborativa e o ensino debe favorecer a indagación, a comprensión e a diversidade.  

Na sociedade da información e do coñecemento non ten sentido o uso do libro de texto como 
única fonte de información. Necesitamos o apoio dunha diversidade de recursos educativos que 
faciliten o desenvolvemento do currículo e do proxecto educativo. Trátase de materiais impresos, 
audiovisuais, instrumentais e dixitais. 

Debemos ensinar ao alumnado a comprender o que aprende, a aprender a aprender, a buscar, 
manexar e seleccionar diversas fontes de información en distintos soportes, analizalas e ser capaces 
de transformar esa información en coñecemento dunha forma cada vez máis autónoma. A competencia 
informacional e as competencias lectora e escritora son demandas da escola actual. A competencia 
lingüística e a competencia social e cívica supoñen a adquisición de estratexias que axudan a persoa 
a enfrontar con éxito un mundo cambiante. 

O papel da lectura e da escritura na escola debe ser transversal e a biblioteca ten que 
converterse nun centro de recursos con múltiples funcións. Ler e escribir non debe ser unha actividade 
puntual e parcial senón unha acción integral que active o pensamento crítico e creativo. Isto está 
relacionado, ademais,  con outra competencia a de aprender a aprender, e a suma de todas elas 
permitiranos adaptarnos mellor a nova cultura informacional que impera. 

 

O currículo actual incorpora o concepto de competencias clave outorgando un carácter 
integrador ás aprendizaxes e establecendo un vínculo directo entre os contidos e o uso que o alumnado 
fai do aprendido, en diferentes situacións comunicativas e en diferentes contextos. Deste xeito, xéranse 
nos centros estratexias de aprendizaxe para a inclusión e a formación íntegra de persoas, para 
minimizar as desigualdades sociais, para democratizar o acceso á información e para dotar ao noso 
alumnado das habilidades e destrezas necesarias para a interpretación e uso da mesma. 

 

As seguintes competencias clave deben ser incluídas no currículo: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL). 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCCT). 

3. Competencia dixital. (CD). 

4. Competencia para aprender a aprender. (CAA). 

5. Competencias sociais e cívicas. (CSC). 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (CSIEE). 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC).  
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A biblioteca escolar ao promover a  actividade curricular, favorece que o noso alumnado adquira estas 
competencias clave. 

A biblioteca escolar intégrase no currículo como a ferramenta adecuada para facilitar o acceso á 
información e a outros recursos educativos, polo que o seu uso está directamente relacionado con 
todas as áreas de aprendizaxe, e de forma esencial no fomento da lectura e da escritura. 

 

4. Actuacións por trimestres  

No curso 2016-2017, a Coordinadora solicitou que a nosa Biblioteca se incorporase á rede do programa 
de xestión MEIGA. Os membros do equipo de biblioteca participaron a través do Plan de Formación 
do centro nun grupo de traballo para levar a cabo a formación necesaria a dita incorporación. Ao longo 
dese curso escolar, catalogáronse 3241 recursos. Os membros do equipo de biblioteca continuaron 
coa catalogación no curso 2017-2018 cuns 1000 recursos máis. No curso 2018-19, a coordinadora 
catalogou uns 500. Esta labor vai seguir sendo prioritaria, xa que a nosa biblioteca conta con máis de 
8000 recursos. 

 

-Primeiro trimestre 

Xestión técnica e organización 

 Análise da necesidade de novos fondos segundo as necesidades dos distintos 
departamentos. 

 Renovación da base de datos do sistema de préstamo, incorporando aos novos alumnos e 
profesores. 

 Incremento de fondos tendo en conta as peticións dos diferentes departamentos 

e do alumnado. 

 Xestión dos préstamos e devolucións dos fondos da biblioteca así como información aos 
usuarios do seu estado de morosos se é o caso. 
 

 Organización do equipo encargado da biblioteca, reparto de funcións e posta en marcha. 

 

Dinamización, fomento da lectura, formación do usuario e promoción dos recursos  
 

 Os titores ou profesores levarán ao seu alumnado á biblioteca (en torno ao 24 de outubro: 
Día das Bibliotecas Escolares) para que coñezan o seu funcionamento, a súa organización e os 
seus servizos. Explicaránselles as  normas de uso. 

 Nas distintas materias faranse actividades encamiñadas a fomentar o hábito lector.  

 Iniciarase unha actividade de fomento da lectura que se vai desenvolver ao longo do curso: 
“O libro do mes”. Elixirase un libro correspondente a cada unha das franxas de idade (12-14 anos 
e 14 anos en adiante). Elaboraranse carteis cunha pequena recensión que redactará un profesor 
e repartiranse polo Centro. Escolleranse dous libros en galego ou en castelán dependendo do mes 
(procuraranse alternar). O equipo da biblioteca preparará unhas preguntas que o lector deberá 
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responder e posteriormente depositar nunha caixa de correos. Estas respostas entran nun sorteo 
e o alumno elixido gaña un vale a trocar na librería Cisne de Boiro ou na cafetería do noso centro 
escolar. 

 Actualizarase na web do Centro a sección dedicada á biblioteca. 

 Creación dun boletín para informar á comunidade escolar sobre as novas adquisicións de 
fondos da biblioteca ao longo de todo o curso. 

 Renovación periódica ao longo de todo o curso dos contidos da mesa expositora e dos 
taboleiros da biblioteca para dar a coñecer a diversidade de materiais exitentes na mesma e as 
actividades que se realizan.  

 Posta a disposición da comunidade educativa dunha caixa de correos para suxerencias e 
peticións de compra de recursos para a biblioteca. 

 

-Segundo trimestre 

Xestión técnica e organización 
 

Tanto no segundo trimestre como no terceiro continuarase coas pautas fixadas no primeiro trimestre. 
Analizaranse as necesidades de fondo documentais que vaian xurdindo. Continuarase co rexistro 
dos fondos. 

 

Dinamización, fomento da lectura, formación do usuario e promoción dos recursos 

 

 Seguirase ofrecendo ao profesorado suxestións e actividades para o fomento da lectura. 

 Encontros con narradores ou poetas, en colaboración cos departamentos de linguas e o 
EDLG. 

 Continuarase coas actividades que se iniciaron no primeiro trimestre e que se desenvolven 
ao longo de todo o curso. 

 

-Terceiro trimestre 

Xestión técnica e organización 
 

 Continuarase coas actuacións que se iniciaron no primeiro trimestre e que se desenvolven 
ao longo de todo o curso. 

 

Dinamización, fomento da lectura, formación do usuario e promoción dos recursos 
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 Con motivo da Semana das Letras Galegas, realizarase, como cada ano, unha exposición sobre 
o persoeiro ao que se lle dedica o Día da Letras Galegas e á súa época, neste ano 2020: Ricardo 
Carballo Calero. 
 

 Actuacións de contacontos ou charlas de autores, se existise posibilidade, en colaboración cos 
departamentos de linguas e o EDLG. 

 Continuarase coas actividades que se iniciaron no primeiro trimestre e que se desenvolven ao 
longo de todo o curso. 

 

 

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS E SISTEMATIZADAS. 
 
4.1. Ensinanza de estratexias de comprensión lectora en todas as áreas. 

Para a comprensión dos textos escritos cómpre ter en conta:  

- O coñecemento previo, os esquemas de coñecemento que construímos e que nos permite 
comprender unha situación, un programa de radio, unha noticia ou un texto lido. 

- Os obxectivos ou intencións de lectura, dos que vai depender a capacidade de resposta 
diante das dificultades de comprensión. O control da comprensión é un requisito esencial 
para a lectura eficaz. 

- A actividade ten que ter sentido. A lectura dun texto terá sentido para o lector se o seu 
contido conecta cos seus intereses e se a tarefa responde a unha finalidade. 
 

Estratexias de comprensión lectora: 

- Lectura consciente, previa á realización de calquera actividade. 
- Axuda do contexto para chegar a resolver ás dúbidas de vocabulario. 
- Elaboración de resumos e esquemas de xeito que aprendan a discernir as ideas principais 

das secundarias. 
- Realización de borradores, bosquexos, guións, etc…, antes de elaborar un traballo. 
- Realización de glosarios que os axuden a ampliar o vocabulario. 

 

4.2. Fomento dos hábitos de lectura en todas as áreas. 

- a principios de curso, farase unha reunión na que os departamentos chegarán a un acordo 
sobre os libros de lectura que esixirán en cada nivel, procurando que non sexan demasiados 
e intentando que sexan susceptibles de ser traballados en varias áreas. 

- proporase e valorarase a lectura voluntaria dunha listaxe de libros que figurarán nas 
programacións de todas as áreas. Para avaliar esta lectura, o alumno poderá facer unha curta 
exposición oral do libro lido ante os seus compañeiros. 

-  o profesorado recomendará libros, películas, webs, revistas, etc…relacionados coa materia 
que estea a impartir nese momento. 

-  propiciaranse ambientes lectores no centro: clubs de lectura, lecturas compartidas e 
intercambio de libros entre profesores e alumnos. 
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- incidirase na práctica da lectura en voz alta nas clases co fin de mellorar a fluidez, entoación 
e dicción. 

- as celebracións de datas e as actividades relacionadas coa lectura serán asumidas por todo 
o claustro (Día da Paz, Día contra a violencia de Xénero, Día das Letras Galegas, Día do 
libro…) 

- o equipo de biblioteca cooperará cos departamentos no que se refire a peticións de libros, 
difusión de actividades, información sobre as novas adquisicións e sobre o funcionamento da 
biblioteca e do seu blog. 

- nas aulas abordarase a lectura de todo tipo de textos, en todo tipo de soportes e con todo 
tipo de finalidades. 

- tratarase de transmitir a idea da lectura por pracer. 

 

4.3. Actividades de educación documental (educación en información) e integración das TIC. 

 A educación documental engloba todas as actividades que buscan a capacitación do alumnado para 
un uso crítico das diversas fontes informativas: a formación de usuarios da biblioteca, que son as fontes 
informativas en distintos soportes e como usalas, Internet, etc… 

Valoraranse en todas as probas escritas de todas as materias aspectos como a ortografía, a redacción 
, o léxico, o uso de vocabulario específico e a presentación. Todos os departamentos farán constar 
nas súas programacións e comunicarán ao seu alumnado en que medida estes aspectos incidirán nas 
súas cualificacións. 

 A Incorporación das TIC nas aulas xa é unha realidade. 

 

5. ACTIVIDADES PUNTUAIS 
 
Trátase de actividades coma obradoiros,exposicións, concursos, encontros con autores, 

celebracións ( día da biblioteca escolar, día do libro, día da paz, 8 de marzo, semana da prensa, día 
das Letras Galegas, día do medio ambiente). Desde distintos departamentos, desde a biblioteca, asi 
coma desde o EDLG ou a Vicedireción realízanse numerosas actividades deste tipo ao longo de todo 
o curso. 

 

6. RECURSOS HUMANOS E MATERIAS 
 

6.1. Recursos materiais e humanos: situación da biblioteca escolar e outros recursos. 

O IES Espiñeira conta cunha biblioteca cunha superficie de 58,5 m2, situada no segunda andar. Ten 
accesibilidade para persoas discapacitadas. 

As tres paredes que non teñen ventás están ocupadas na súa totalidade por andeis que non dispoñen 
de ningún espazo libre para máis volumes e documentación.  

Temos habilitadas tres zonas: 

 Zona de préstamo e xestión: dotada de ordenador conectado a internet e a intranet do centro 
desde onde se realiza todo o proceso de xestión e catalogación. 
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 Zona de consulta: unha mesa de equipamento estándar de bibliotecas da Consellería con catro 
ordenadores destinados á procura de información. 
 
 Zona de lectura: 
 

 Zona de lectura formal: cinco mesas de equipamento estándar de bibliotecas da 
Consellería. 

    - Zona de lectura informal: dispoñemos dunha zona de lectura separada do resto por unha 
estantería central na que se colocaron varios sofás e revisteiros. 

O espazo dispoñible na nosa biblioteca é claramente insuficiente, polo que o seu uso debe estar 
programado e organizado e deben habilitarse outras zonas como aulas de lectura. 

Estase valorando a posibilidade de trasladar a Biblioteca a unha aula máis grande do primeiro 
andar.  

A biblioteca do noso centro está subscrita a varias publicacións que se poden ler na zona de lectura 
informal: revistas de historia, curiosidades, actualidade... 

No blog da biblioteca publícanse as actividades de fomento da lectura levadas a cabo polo equipo de 
biblioteca. 

No curso 2016-2017, a Coordinadora solicitou que a nosa Biblioteca se incorporase á rede do programa 
de xestión MEIGA. Os membros do equipo de biblioteca participaron a través do Plan de Formación 
do centro nun grupo de traballo para levar a cabo a formación necesaria e dita incorporación. Ao longo 
dese curso escolar, catalogáronse 3241 recursos. Os membros do equipo de biblioteca continuaron 
coa catalogación no curso 2017-2018 cuns 1000 recursos máis. No curso 2018-19, a coordinadora 
catalogou uns 500. Esta labor vai seguir sendo prioritaria, xa que a nosa biblioteca conta con máis de 
8000 recursos. 

Os fondos están ben conservados e a medida que se está a catalogar co Meiga estase realizando 
unha expurgación dos mesmos. 

A xestión e o préstamo lévanse a cabo, como se comentou anteriormente, a través do programa 
MEIGA. O préstamo de recursos realízanse case exclusivamente durante os recreos. 

Desde hai varios cursos constituíuse un equipo de biblioteca formado por un grupo de profesores e 
unha coordinadora. Nestes últimos anos trátase dun equipo moi pequeno formado por dúas ou tres 
persoas. 

A biblioteca está aberta e atendida só cando hai profesores encargados nela. Nos últimos cursos 
debido ao aumento de horario lectivo do profesorado, as horas de apertura da biblioteca reducíronse 
drasticamente e non se consegue ningunha hora de reunión semanal para organizar e coordinar as 
tarefas e actividades a realizar. 

Existe un programa de dinamización da lectura e a biblioteca é a principal aula de lectura do 
instituto, empregándose tamén como espazo de aprendizaxe polo profesorado. 

A biblioteca tamén colabora na divulgación das actividades culturais que se realizan en Boiro e 
presta a súa colaboración  ás actividades realizadas no Centro. 

Os membros do equipo de biblioteca contan coa colaboración de profesores de distintas materias 
como lingua e literatura galega, matemáticas ou orientación. 

Ademais da biblioteca escolar, o centro ten outros recursos para acceder á información: 

- Tres aulas de informática. 
- A maioría das aulas  contan con encerado dixital. 
- Unha aula de apoio con material específico. 
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6.2. A biblioteca escolar como recurso imprescindible e factor de compensación social. Recursos 
culturais do contorno.  

- A biblioteca escolar cumpre a función de achegar a toda a poboación escolar uns recursos 
culturais e para a aprendizaxe que a situación socioeconómica das familias, ou a 
dispersión da poboación do rural, ás veces non facilitan. Deste xeito, a biblioteca escolar 
cumpre unha función de compensación das desigualdades. 

- A biblioteca é un recurso de compensación social xa que pon á disposición do alumnado 
e as familias todo tipo de fondos. Ofrece tamén a posibilidade de consultar o catálogo de 
recursos a través de 4 postos informáticos por medio da OPAC Meiga e as actividades e 
novas de intereses, consultando a páxina web do noso centro escolar. 

- O alumnado pode ter acceso no contorno a varias bibliotecas públicas e centros culturais 
que lle ofrecen distintos servizos. Na Casa da Cultura Ramón Martínez López teñen á súa 
disposición unha biblioteca pública municipal e Internet de uso público e gratuíto , no 
Centro Social de Boiro: unha biblioteca pública municipal e Internet de uso público e 
gratuíto,  no Centro Social de Escarabote: unha biblioteca pública municipal. Procuramos 
manter unha certa relación con esas entidades divulgando as súas propostas de 
actividades.  

 

7. ITINERARIOS LECTORES 

Os itinerarios lectores son seleccións de títulos axeitados para cada nivel de idade, escollidos con 
criterios de calidade en función de obxectivos recollidos no Proxecto Lector de Centro. Intentarase 
ofertar itinerarios lectores atractivos. Estes libros pódense presentar nas clases dunha maneira 
informal, dar a posibilidade de lectura para subir nota nas diferentes materias, usar algún texto ou 
capítulo nun momento determinado, etc… 

O itinerario lector debe favorecer a adquisición da competencia lectora do alumnado.  

 

ITINERARIOS LECTORES POR DEPARTAMENTOS: 

  

DEPARTAMENTO 

 

 LIBROS, REVISTAS, XORNAIS, PÁXINAS WEB,… 

 

 

LATÍN 

 
- ÁLVAREZ, JULIA: En el tiempo de las mariposas; Carolina del 

Norte, 1994. Este libro encóntrase aloxado en rede, en formato 
PDF, sendo o seu acceso absolutamente gratuito.   

- ALLENDE, Isabel: El juego de Ripper; Barcelona, 2014. 
- ARAMBURU, Fernando: Años lentos; Barcelona, 2012. 
- ESTEBAN, Manuel: A ira dos mansos; A Coruña, 2016.  
- REIMÓNDEZ, María: A dúbida; A Coruña, 2015.  
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MATEMÁTICAS Primeiro ciclo 
de ESO 

      Campos Pérez, Mario. Andrés y el dragón 
matemático. 
      Balbuena, Luis. Cuentos del cero. 
      Frabetti, Carlo. Malditas matemáticas. Alicia 
en el País de los Números 
      José Muñoz Santoja, Ernesto el aprendiz 
de matemago 

Segundo 
ciclo de ESO 

      Sierra i Fabra, Jordi. El asesinato del 
profesor de matemáticas. 
      Magnus Enzensberger, Hans. El diablo de 
los números 
      Tahan, Malba. El hombre que calculaba 
      Clara Grima y Raquel Garcia. Hasta el 
infinito y más allá: Mati y sus mateaventuras. 

Bacharelato       Martínez, Guillermo Los crímenes de 
Oxford 
      Doxiadis, Apostolos El tío Petros y la 
conjetura de Goldbach. 

  
Tamén comentaremos noticias de prensa das que se extraerá 
información matemática (sobre todo nos bloques de 
proporcionalidade, gráficas e estatística). 
En días sinalados (conmemoracións como o Día Internacional da 
Muller e a Nena na Ciencia (11 febreiro), Día Escolar das Matemáticas 
(12 maio),  π-day (14 de marzo),...) botaremos man de biografías de 
Matemáticas e Matemáticos célebres. 
Por último recomendamos tamén para calquera curso a selección de 
viñetas sobre estatística do libro: 
Gonick, Larry e Smith, Woollcott. Á Estatística ¡en caricaturas!      

 

 

BIOLOXÍA E 
XEOLOXÍA 

 

 

 A miña familia e outros animais - Gerald Durrell - Ed. Sushi 
books 

 Bechos e demais parentes - Gerald Durrell - Ed. Sushi books 
 A illa dos deuses - Gerald Durrell - Ed. Sushi books 
 Como fabricar un dinosaurio - Rob DeSalle y David Lindley - 

Ed. Alianza editorial 

 

INGLÉS 

 

2º ESO: Tom Sawyer 
3º ESO: Treasure Island e Huckleberry Finn 
4º ESO: Tales of Mystery and Imagination e Gulliver's Travels 
1º BAC: Lord Jim e David Copperfield 
2º BAC: Wuthering Heights e Tess of the D'Ubervilles  

 

  
 Un mundo feliz de Aldous Huxley. 
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ELECTRÓNICA 

 

 1984 de George Orwell. 
 Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. 
 La historia interminable de Michael Ende. 
 V de Vendetta de Alan Moore. 
 Maus de Art Spiegelman 
 Fundación de Isaac Asimov. 

 

 

LINGUA GALEGA 

 

1ºESO: María Reimóndez: Corredora 

2ºESO: Agustín Agra: Trampa de luz 

3ºESO: Ledicia Costas: O corazón de Xúpiter 

4ºESO: Héctor Carré: Febre 

1ºBac: Natalia Carou: A cova da moura 

2ºBAC: Ledicia Costas: Infamia 

 

 

ECONOMÍA 

 

-Lecturas de extractos de libros que son referencia na materia,  por 

exemplo dalgunhas páxinas do libro “LA RIQUEZA DE LAS 
NACIONES” de Adam Smith 

-Lectura do libro “EL MERCADO Y LA GLOBALIZACIÓN” de J.L. 
Sampedro 

-Lectura de  libros do departamento ou un extracto dos mesmos que 
se ubican na biblioteca para uso do alumnado. 

-Lectura crítica de noticias semanalmente, polo menos durante un 
trimestre, para o alumnado de economía en 4º de ESO e en 1º de 
Bacharelato. 

-Lecturas de documentos e/ou artigos de sitios web especializados 
nos temas que sexan obxecto de estudio no curso correspondente. 
As páxinas poderán ou non ser oficiais. 

 

 

FILOSOFÍA 

 

4º ESO e 1º Bach 

A elixir calquera dos libros da colección Descubrir la Filosofía da 
Editorial Salvat co propósito de acercar a reflexión dos grandes 
pensadores a todos os lectores. 
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Ou a elixir calquera dos libros da listaxe entregada a principio de 
curso e representativa da literatura filosófica do século XX. 

 

 

FRANCÉS 

 

Calquera banda deseñada en lingua francesa como: 

Astérix de René Goscinny e Albert Uderzo  

Les aventures de Tintinde Hergé 

Blake et Mortimerde Edgar Pierre Jacobs 

Gaston lagaffe de André Franquin 

Lucky Lukede Morris 

etc.  

 

XEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 

3ºde ESO, 4º de ESO e todo Bacharelato. 

As novelas gráficas: 

¡Puta guerra! 1914-1919 Tardi - Verney 

Guantánamo kid. La historia verdadera de 
Mohammed El-Gorani 

Alexandre Franc 

La Guerra Civil española Paul Preston 

El arte de volar Antonio Altarriba 

Pyongyang Guy Delisle 

Arde Cuba Agustín Ferrer 
Casas 

Jamás tendré 20 años Jaime Martín 

Persépolis Marjanne Satrapi 

Os libros: "Rebelión en la granja" e "1984" de George Orwell 

 

 

ADMINISTRATIVO 

 

Dúas páxinas web de consulta: 
 
- mylinux.com 
- librenet 
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TECNOLOXÍA 

 

Prensa diaria 

 

RELIXIÓN 

 

- La estrella azul de Flecher Pratt 
- La cuidad de la alegría de Dominique Lapierre 
- Cruzada en jeans de Thea Beckman 
- Cómics de San Benito “Mensajero de la Paz” de Guy Lelideux 
- Cómics de Santiago “O fillo de Trono” 
- Biblias 
- Atlas bíblicos 
- Los Héroes de la ciudad de la alegría 
- Religiones del Mundo de Jorge Morales de Castro 

 

 

ORIENTACIÓN  

 

Unha primavera para Aldara de Teresa Moure 

 

LENGUA 
CASTELLANA 

 

1º ESO, 2º ESO e 3º ESO 

- Biografías da colección Me llamo… , editorial Parramón 
- Cómics 
- La historia de Greta, editorial Destino 
- Adaptación de EL Lazarillo,  ed. Vicens Vives 
- Adaptación de La Celestina,  ed. Vicens Vives 
- 97 formas de decir te quiero, Jordi Sierra i Fabra 
- Mecanoscrito del segundo origen, Manuel Pedrolo 
- El señor Ibrahim y las flores del Corán, Éric-Emmanuel 

Schimitt 
- Las chicas de alambre, Jordi Sierra i Fabra 
- Los mejores relatos de terror llevados al cine, ed. Loqueleo, 

Santillana  
- Vigo es Vivaldi, José Ramón Ayllón Vega 
- Libros de Roald Dahl  

4º ESO 

- Bajarse al moro , J.L. Alonso de Santos 
- Sin noticias de Gurb, Eduardo Mendoza 
- El deseo de ser Punk, Belén Ruiz de Gopegui 
- Una habitación en Babel, Fliacer Cansino 
- Todo es máscara, Rosa Huertas 

1º BACH 

- Novela de ajedrez, Stefan Zweig 
- 1984, George Orwell 
- La piel fría, Albert Sánchez Piñol 
- Historias de cronopios y famas, Julio Cortázar 
- Eloísa está debajo de un almendro, Jardiel Poncela 
- Luna de lobos, Julio Llamazares 
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- Estudio en Escarlata, Arthur Conan Doyle 
- Cuentos completos, Edgar Allan Poe 

2º BACH 

- El Romancero Gitano, García Lorca 
- La Fundación, Buero Vallejo 
- Crónica de una muerte anunciada, García Márquez 

- El lector de Julio Verne, Almudena Grandes 

  

 

 

 

8. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 
 
SEGUIMENTO 
 
A principios de curso, farase unha reunión na que os departamentos chegarán a un acordo 
sobre os libros de lectura que esixirán en cada nivel, procurando que non sexan demasiados 
e intentando que sexan susceptibles de ser traballados en varias áreas. 
Ao longo de cada curso, nas reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica, farase un 
seguimento do Plan Anual de Lectura e ao final do curso faranse as recomendacións 
pertinentes para o PAL do curso seguinte. 
Os puntos máis importantes do Proxecto Lector de Centro e o Plan Anual de Lectura 
lembraranse no claustro de principio de curso e a totalidade do mesmo estará a disposición de 
toda a comunidade educativa a través da páxina web do centro. 
 
AVALIACIÓN 

Haberá unha serie de indicadores para comprobar se o PAL se está a desenvolver correctamente: 

- En canto ao alumnado: 
o teranse en conta os avances realizados na competencia lectora, na expresión oral 

e escrita, na comprensión de calquera tipo de texto: histórico, artístico, económico, 
matemático, científico. 

o len máis e mellor. 
o participan activa e voluntariamente nas propostas relacionadas coa lectura. 
o coidan os aspectos formais nas súas redaccións… 

- En canto ao profesorado: utilizan o espazo da biblioteca para impartir clases e empregan 
os fondos desta tanto para uso persoal como para preparar a súa materia, participan 
activamente na elaboración e no desenvolvemento de propostas de fomento da lectura.  

- Estatísticas de préstamo por grupo durante o ano. 
- Estatísticas do programa de xestión de biblioteca Meiga do préstamo anual. 
- O índice de participación no club de lectura ou outros ambientes lectores de toda a 

comunidade educativa. 
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