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1.   ANÁLISE DA SITUACIÓN DA LECTURA E DA ESCRITURA NO CENTRO 
 
1a)  Prácticas lectoras e escritoras do alumnado. 

 
É un feito comprobado que a meirande parte do alumnado do IES Lois Peña Novo amosa graves 
deficiencias na súa competencia comunicativa, especialmente no eido da lectura-escritura e, por 
conseguinte, no tocante á comprensión e a expresión dos diferentes tipos de textos. De xeito 
xeneralizado, existe unha  rexeitamento da lectura non só como fonte de coñecemento, senón tamén de 
lecer, o que incide directamente nos campos da escaseza léxica, da interpretación da lectura e das 
normas ortográficas e gramaticais. Así pois, a situación de partida é dunha escasa motivación do 
alumnado para a lectura o cal implica un fondo labor de incentivación e dinamización por parte do 
profesorado, co fin de acadar a participación positiva do alumnado e uns obxectivos reais que axuden a 
superar esta situación de partida. 
 
1b)  Identificación de logros e dificultades. 
 
A día de hoxe o principal logro que temos acadado é ter unha biblioteca que funciona como sala de 
lectura, salón de actos do instituto, sala de estudo e consulta de información  polo alumnado e tamén 
como punto de encontro e espazo cultural de referencia de toda a comunidade educativa.  
 
As dificultades fundamentais de partida coas que nos atopamos no noso centro pódense resumir nos 
seguintes puntos: 

 
 Indiferenza respecto da lectura como fonte de formación, información e lecer. 
 Falta de hábito lector. 
 Escasa competencia léxica. 
 Problemas de concentración na práctica individual da lectura e, por conseguinte, na 

interpretación dos diferentes tipos de textos. 
 Falta de atención ante as propiedades fundamentais dun texto: coherencia, cohesión, 

adecuación e corrección. 
 Descoñecemento das normas que rexen a presentación de traballos escritos. 
 Falta de motivación ao respecto da lectura en xeral, é en particular sobre o que ten que 

ver coas actividades derivadas dela. 
 
Tendo en conta esta situación de partida, tentaráse que o proxecto lector acade os seguintes logros e 
obxectivos: 
 

 Incrementar as competencias do alumnado no que se refire a comprensión 
lectora e a expresión escrita, respectivamente, así como tamén na de busca xeral 
de información (diferentes soportes). 

 Fomentar o interese dos estudantes pola lectura, creando e consolidando hábitos 
de lectura. 

 Facer ver ao alumnado que a lectura pode ser interesante para obter información 
e adestramento. 

 Promover entre o alumnado o uso frecuente da biblioteca para manexarse 
exitosamente neste entorno e para comprender a importancia de tratar con 
cuidado tódolos tipos de soporte da información (libros, CD, DVD). 



 Crear e poñer en práctica na biblioteca actividades de lectura-escritura e de 
aprendizaxe para os diferentes grupos de alumnado (grupos de lectura). 

 Actualizar e manter actualizados os fondos documentais da biblioteca e dos 
puntos de lectura tentando inculcar ao alumnado o hábito da lectura. 

 Incorporar as TICs (Tecnoloxías-da-Información-e-Comunicación) no uso cotián 
por parte do alumnado para que éste adquira práctica nelas e poida analizar a 
información obtida dunha forma crítica. 

 Potenciar novas didácticas do profesorado ofrecendo recursos alternativos ao uso 
do libro de texto ampliando as vías de acceso a información e ao coñecemento. 

 Potenciar a integración da lectura na dinámica da clase e estimular o 
coñecemento investigador. 

 Organizar a biblioteca como un centro de documentación e de recursos ao servizo 
de toda a comunidade educativa. 

 
1c)  Análise das metodoloxías empregadas. Recursos materiais e humanos: situación da biblioteca  
       escolar e outros recursos. 
 
O eixo vertebrador do Proxecto Lector do centro e a mellor ferramenta da que podemos dispoñer para 
levar a cabo as diversas actividades e a biblioteca (recentemente renovada e modernizada a través dun 
intenso labor que foi merecedor da integración no PLAMBE no curso 2013-2014) é un espazo de 
concurrencia dende onde poden partir as diferentes formas de levar a cabo os obxectivos propostos. 
Neste sentido, a dia de hoxe na biblioteca do centro dispoñemos dun fondo bibliográfico con mais de 
11400 rexistros os cales son suficientes para acadar a iniciación do alumnado na lectura e que ademáis de 
ser utilizados na sala de lectura poden ser levados ao aula de clase ou ben a casa do alumnado a través da 
utilidade de préstamo/devolución de exemplares. 

 
Así mesmo, os ordenadores PC da biblioteca poden constituír unha ferramenta atractiva de interese para 
o alumnado para obtención de información (web) e a base de datos de libros en formato electrónico 
disponible no ordenador-servidor da biblioteca (novidade no curso 2013-2014) pode proporcionar ao 
alumnado un novo sistema de lectura, de acceso cada vez máis rápido e atractivo para o alumnado. Co 
servizo de préstamo/devolución de fondos da biblioteca (diferentes formatos) pódese incentivar ao 
alumnado na práctica da lectura. Para conseguir esto, indubidablemente o profesorado de garda de 
biblioteca deberá ter localizados títulos/autores de interese para o alumnado. 
 
Ademais do fomento da lectura mediante os fondos impresos (libros e outros) e en formato dixital (libro 
electrónico), levados no réxime de préstamo/devolución, cabe deseñar actividades que impliquen o 
interese do alumnado pola lectura, tales como: 

 A formación de grupos de lectura de usuarios (profesorado, alumnado, 
familias). 

 A convocatoria de reunión de usuarios dentro dos grupos de lectura, para 
facer comentario dos libros lidos. 

 A introdución da lectura nas horas de garda: colaboración co profesorado de 
garda para que nas horas nas que falte un profesor aquél poida bien 
permanecer no aula ou ben acompañar ao  alumnado á biblioteca co fin de 
practicar a lectura. Xa que neste caso o tempo de permanencia na biblioteca 
é limitado, propóñense dúas posibilidades: 

 



 Dossier de lecturas, dotado de textos breves de interese xeral e actividades 
relacionadas con eles. 

 Lecturas inmediatas, expostas nunha andel diferente das do resto da biblioteca, que, 
pola súa brevidade, son idóneas para ler rápida e continuadamente, sen ter que 
deixalas sen rematar ó tocar o timbre. 

 Colaboración dos departamentos nas actividades da biblioteca: os departamentos farán por 
difundir e promocionar actividades relacionadas coa lectura e a biblioteca. 

 Propostas de lecturas on-line a través do Facebook de centro. 
 Concursos de microrrelatos: en diferentes momentos do curso convocaranse concursos de 

microrrelatos. 
 Introdución da Hora de Ler (periodicidade aprox. semanal): unha sesión de clase semanal 

dedicada a lectura/expresión escrita. 
 Lectura de obras de literatura/ensaio: tódalas persoas da comunidade educativa 

poden participar na lectura de obras de literatura/ensaio de recoñecida relevancia. 
 Club de lectura: actividades que se desenvolven nun grupo de lectura (profesorado, 

alumnado, familias) para realizar a lectura ou comentario dun determinado libro (ou 
fondo documental) co obxecto de que éste resulte de interese ou para extraer da súa 
lectura algún aprendizaxe útil. Desta forma o alumnado resulta atraído nas 
actividades porque vai tratarse unha temática que conecta ben con temas do seu 
propio interese ou con asuntos relacionados con algunha das súas preocupacions. O 
principal obxectivo do Club de lectura é o de crear unha dinámica de lecturas dentro 
dun grupo de persoas, de forma que poida desenvolverse un intercambio de 
experiencias e opinions entre elas arredor dunha determinada temática e no que se 
facilita a comunicación e a expresión oral recíproca entre elas. 

 
1d)  Necesidades de formación do profesorado neste ámbito. 
 
Parece evidente que, partindo da necesidade de fomentar, incentivar e incrementar  a lectura no ámbito 
do alumnado, o  profesorado debería estar tamén comprometido ao respecto, porque a consecución final 
destes obxectivos é unha tarea conxunta de ámbolos dous colectivos. Polo tanto, resulta importante 
dedicar recursos dirixidos a formación e a actualización profesorado no que respecta as estratexias que se 
deben adoptar para conseguir o interese do alumnado pola lectura. Dende este punto de vista, a 
coordinación de biblioteca debe propoñer ao resto do profesorado, principalmente aquel que forma 
parte do equipo de apoio de biblioteca, o deseño de actividades dirixidas a lograr aquel obxectivo.    

 
 
2. OBXECTIVOS, FUNDAMENTOS E ORGANIZACIÓN: 
 
2a)  Formación de lectores competentes. Creación e consolidación de hábitos de lectura. 
 
O principal obxectivo do Proxecto lector é o fomento da lectura. É este o obxectivo máis ambicioso e máis 
difícil de acadar porque a verificación da realidade supón que os rapaces soamente len frecuentemente 
mensaxes ou chats de telefonía móbil e ven máis televisión e que a lectura soamente a practican por 
obriga. Polo tanto, dende o noso instituto consideramos de máxima importancia abordar o reto de 
promover e incentivar o hábito da lectura no noso alumnado (os hábitos acadados a temperá idade 
sempre perdurarán no seu futuro). Polo tanto, a filosofía do Proxecto Lector defende que a lectura é unha 
das competencias básicas que contribúen ao desenvolvemento persoal e social do individuo. Este 



proxecto nace co obxectivo de mellorar esa competencia, fomentar o hábito lector do alumnado e formar 
lectores competentes. Deste xeito, dende  o IES Lois Peña Novo promovemos unha serie de obxectivos 
que cremos que poden axudar a acadar a meta  proposta  

 Mellorar as habilidades de lectura/escritura. 
 Mellorar a adquisición de vocabulario (uso do dicionario no aula). 
 Mellorar a comprensión lectora. 
 Traballar con todo tipo de textos e formatos. 
 Incentivar e incrementar a motivación no hábito lector (a lectura é a ferramenta 
fundamental para mellorar a comprensión escrita e a creación de documentos escritos 
persoais). 
 Creación de espazos de lectura informal (mesas no hall con revistas y otras 
publicaciones escritas). 
 Practicar a lectura-escritura na dinámica de traballo cotián do aula.  
 Implicar a todo o profesorado nas actividades de lectura/escritura. 
 Implicar tamén (na medida do posible ) ás familias na dinámica da lectura. 
 Potenciar o uso da biblioteca (eixo vertebrador da lectura e do aprendizaxe do 
alumnado). 

 
2b)  O proceso lector na actual Sociedade da Información e do Coñecemento. Competencia lectora.  
 
A responsabilidade do ámbito escolar non é soamente formar alumnado con competencia lectora, senón 
tamén desenvolver esta competencia xa adquirida. Existen varias formas de conseguir lectores 
competentes: 1) traballar as habilidades da lectura en sí mesma, 2) practicar a escritura, para intentar 
comprender mellor os resultados da lectura (cando se escribe, a impresión na mente e dobre: o fondo e a 
forma). Polo tanto, a dinamización da lectura no centro escolar e da máxima importancia para 
desenvolver a competencia lectora do alumnado. O feito de non comprender ben a lectura é un dos 
peores obstáculos co que pode tropezar unha persoa con ganas de aprender. Incluso isto pode 
converterse frecuentemente nunha causa explícita de renuncia ao estudo. O principal problema ao 
respecto da lectura é que o alumnado non domina o saber ler ben (aínda que isto último poida parecer un 
paradoxo).  
 
2c)  Lectura de todo tipo de textos, en todo tipo de soportes, con todo tipo de finalidades. 
 
Se ler ben é a antesala de comprender, e a comprensión lectora é necesaria para todos os ámbitos da 
vida, resulta que a lectura ten que realizarse con todo tipo de textos e de formatos posibles (libro, 
ordenador, CDs, DVDs, libro electrónico). Neste sentido, o compromiso do profesorado respecto da 
lectura debe ser unánime (sen caer no tópico de que nas clases e cos libros de texto xa se le suficiente, 
pero tamén habería que comprobar se lo que se le está técnicamente ben lido). 

 
2d) Metodoloxías máis axeitadas. 

 
O obxectivo fundamental (global) que perseguimos é o de formar lectores e lectoras competentes, 
capaces de comprender e interpretar ben o que len, e de formular e expresar xuízos críticos. 
Evidentemente, para conseguir isto cómpre que toda a comunidade educativa se vexa involucrada no que 
cremos que é un obxectivo común. Obviamente, para acadar o obxectivo que nos propoñemos é 
necesario que estas actividades non sexan esporádicas, senón que se leven a cabo como unha práctica 



habitual de aula. Neste sentido, propoñemos unha metodoloxía sinxela, pero necesaria, resumida nos 
seguintes puntos: 
 

 Lectura previa ou de aproximación a un tema: dar certas claves para acadar unha boa 
interpretación do tema, como poden ser preguntas dirixidas a obter unhas respostas 
determinadas que permitan entender mellor o tema, interrelacionar conceptos, etc. 
 Lectura lenta e minuciosa do tema: a colaboración do profesorado nesta lectura é 
moi importante, pois dará as claves para a interpretación e comprensión necesaria do 
texto, que é o que se pretende que se aprenda. Isto ha de incluír a busca de termos no 
dicionario, aclaración e interrelación de conceptos, elaboración de esquemas/resumos, 
realización de glosarios propios de cada tema co fin de que cando remate a explicación, 
os alumnos sexan capaces de ampliar o seu léxico. 
 Lectura de síntese e de asimilación de conceptos: fundamental tamén para adquirir 
os coñecementos e conceptos necesarios sobre o tema estudado. 

 
2e)  Organización de espazos e tempos. Creación de ambientes lectores. 

 
 Puntos de lectura informal (mesas no hall) distribuidos polo centro e dotados de revistas, 

xornais e libros son puntos creados específicamente para incentivar a lectura en calquera 
momento da xornada lectiva. Estes complementarán a sala de lectura da biblioteca. 

 Hora de Ler: establecerase unha sesión (con periodicidade aproximadamente semanal) 
dedicada a lectura  en tódalas materias, asignaturas ou módulos; estas sesións seguirán 
un calendario e horario común proposto para o centro e que permanecerá exposto no 
aula para todo o curso.  

 Préstamo/devolución de libros. Os libros empregados polos alumnos serán elixidos 
libremente entre os existentes no fondo documental da biblioteca. 

 Bibliotecas de aula: para facilitar o achegamento dos libros ó alumnado haberá mobiliario 
adecuado nas aulas que dispongan dunha pequena biblioteca de aula. 

 Normas para Hora de Ler: 
 A lectura levarase a cabo durante a sesión fixada no horario, individualmente e 

de forma silenciosa, dun libro elixido libremente polo alumnado. 
 Os libros pediranse/devolveránse en préstamo na biblioteca durante os recreos. 
 Os libros lidos na Hora de Ler poden tamén ser levados a casa (previa petición de 

préstamo/devolución do libro no mostrador da biblioteca). 
 Cando a lectura teña que facerse nunha aula distinta á habitual, os alumnos 

deberán encargarse de levar os libros con eles, e despois devolvelos ó andel da 
aula de orixe ou ben devolvelos a biblioteca (se foron collidos dela). 

 Na biblioteca debe quedar constancia (préstamo/devolución) dos libros utilizados 
na Hora de Ler ou dos adquiridos en préstamo/devolución polo alumnado. 
 

2f)  A biblioteca escolar como recurso imprescindible e factor de compensación social. Recursos  
       culturais do entorno (bibliotecas e outros). 

 
A realidade actual do IES Lois Peña Novo de Vilalba, cuxa oferta educativa ha sufrido varios cambios nos 
últimos cursos (fundamentalmente dende o curso 2017-2018 coa implantación do novo Ciclo Formativo 
de Atención a Persoas Maiores), debe garantizar a atención de múltiples ensinanzas (Bacharelatos de 
adultos, Ciclos Formativos e FP Básica, ESA e Cuale), fai que a biblioteca acade un papel relevante á hora 



de dinamizar as actividades comúns de tódala comunidade escolar. Ademais de local de sala de lectura, a 
biblioteca do IES Lois Peña Novo funciona como salón de actos, sala de avaliacións iniciais de Ciclos 
Formativos, sala de charlas e punto de encontro da comunidade escolar. Polo tanto, non só podemos dicir 
que a biblioteca é un sitio de traballo, senón que dende o punto de vista das actividades desenvolvidas 
funciona como o eixo vertebrador de todas elas. A biblioteca como punto de encontro, ha ser 
precisamente iso: o punto de onde xurdan as actividades de formación, as relacións interpersoais, a 
promoción da lectura, a dinamización de proxectos educativos, a realización de aprendizaxes diversos. 
Baixo a pretensión de facer da biblioteca un punto de encontro para todos os membros da comunidade 
educativa xorde a idea de elevar á calidade de imprescindible a palabra TODOS, pois somos conscientes 
de que este espazo de interdisciplinariedade ten como tarefa importante contrarrestar as desigualdades 
sociais, garantindo o acceso igualitario de todo o alumnado ós recursos documentais e multimedia. De 
feito, unha biblioteca pública ten, de maneira inherente, esa capacidade de compensación das 
desigualdades sociais. Afondando niso, ademais de ofertar o material do que dispoñemos na biblioteca e 
de procurar a súa apertura durante todo o período lectivo, pretendemos crear un banco de libros para o 
uso da xente máis desfavorecida. Deste xeito fomentaremos que o alumnado nos primeiros días do curso 
deposite na biblioteca libros de texto que xa non usa e dos que poidan beneficiarse outros e outras 
compañeiros/as. 
 
Aínda que na localidade e na contorna do noso IES existen distintas asociacións e institucións culturais, 
(biblioteca do IES Basanta Silva de Vilalba, biblioteca municipal), cremos que non por iso o labor da nosa 
biblioteca é menos importante, senón que o que debemos é manter e potenciar o labor cultural e de 
fomento da lectura que levamos a cabo, para o cal sempre será bo colaborar coas institucións e 
organismos culturais vecinos, xa que o obxectivo final da integración da lectura como ferramenta de 
coñecemento do alumnado  é tan amplo e necesario que todos somos pezas clave para acadalo: desde o 
día a día no centro educativo e na biblioteca, e nas propias casas do alumnado, ata os actos puntuais que 
achegan outras institucións. 
 
2g)  Coordinación do proxecto. Participación de todo o profesorado. Modo de organización. 

 
O Proxector Lector deseñarase e supervisarase co apoio de todo o profesorado involucrado a través dos 
Departamentos, equipo de biblioteca, Orientación e Normalización Lingüística. A coordinación 
corresponde preferentemente á persoa responsable da biblioteca que, entre outras función, ten as 
seguintes: 

 
 Organizar os recursos de acordo as diferentes suxestións. 
 Colaborar co profesorado e alumnado no proceso de selección de libros e uso didáctico. 

 
A supervisión do Proxecto Lector é da Comisión de Coordinación Pedagóxica que fará o 

seguimento do Programa Anual de biblioteca e a idoneidade do Proxecto. Indubidablemente, para que o 
Proxecto Lector sexa unha realidade, cómpre que o profesorado de todas e cada unha das áreas e 
materias de todos os niveis educativos participe de xeito activo en tódalas propostas que se plantexen, 
incluíndo nas súas programacións as actividades previstas no proxecto segundo a temporalización que nel 
se acorde, determinando a dedicación real dos tempos establecidos para as prácticas da lectura e a 
inclusión de prácticas de comprensión e fomento da lectura/escritura. 

Ademais, poden participar: 
 

 Facendo propostas para a elección de libros 
 Actualizando fondos da biblioteca (a través dos Departamentos) 



 Participando nas actividades da biblioteca (Club de Lectura e outras) 
 Usando a biblioteca (de forma coordinada) como aula cando así o precisen 

 
 O Proxecto lector de centro servirá tamén como punto de referencia para a Programación Anual 
de Biblioteca, que será elaborado e posto en marcha polo equipo profesorado de apoio a biblioteca que 
se incluirá na Programación Xeral Anual. 
 

 Corresponde ó Equipo Directivo dirixir o Proxecto Lector de centro e a Programación Anual de 
Biblioteca. 

 A Xefatura de Estudos supervisará as programacións didácticas a comezo de curso para 
comprobar a inclusión e temporalización das prácticas destinadas ó fomento da lectura extraídas 
do Proxecto Lector de Centro. 

 As Xefaturas de Departamento organizarán sesións de traballo cos seus membros integrantes 
para establecer nas programacións didácticas as accións destinadas á mellora do fomento da 
lectura. 

 A Comisión de Coordinación Pedagóxica implicarase na dinamización do Proxecto Lector e levará 
a cabo a súa supervisión a través dos datos extraídos dos diferentes rexistros por parte do 
profesorado que informará ás Xefaturas de Departamento. 

 O Equipo de biblioteca encargarase de coordinar todas as actividades propostas no Proxecto 
Lector e na Programación Anual de Biblioteca. 
 

2h)  Modo de difusión e apoios necesarios. 
 

 O Proxecto Lector incorporarase ó Proxecto Educativo de Centro e nel basearase a Programación 
Anual de Biblioteca que figurará na Programación xeral Anual. 

 Será sometido á aprobación do Claustro de profesores e do Consello Escolar. 
 Cada profesor informará ó alumnado os obxectivos e actuacións que se levarán a cabo na súa 

materia. 
 Informarase ás familias da existencia desta práctica no centro e elaborarase un folleto de carácter 

informativo incluendo as acción que se levarán a cabo. 
 O Proxecto Lector difundirase a través da páxina web do centro, da Intranet e do blog da 

biblioteca escolar co fin de que poida estar a disposición de calquera membro da comunidade 
educativa. 

 
 
3. INTERVENCIÓNS QUE COMPRE SISTEMATIZAR 
De cara a consecución do noso obxectivo común que é a formación de lectores competentes, é necesario 
sistematizar determinadas intervencións e principios básicos comúns para todas as áreas: 
 
3a)  Ensinanza de estratexias de comprensión lectora en todas as áreas. Fomento de hábitos de lectura. 
 

 Ensinar e empregar técnicas e estratexias de cara a mellorar a comprensión lectora. 
 Enriquecer o vocabulario específico de cada materia (glosarios específicos). 
 Introducir a lectura de libros, revistas, periódicos e outros documentos como complemento 

necesario da aprendizaxe. 
 Deseñar actividades de comprensión lectora, do tipo que, cando, como e por que, que 

determinen o nivel de interpretación do alumnado. 



 Ensinar e empregar técnicas e estratexias de resumo e esquemas, que faciliten o posterior estudo 
da materia. 

 Ensinar mecanismos de subliñado, tan importante na localización de conceptos necesarios. 
 Aclarar as dúbidas que poidan xurdir, facendo constar ó alumnado que a resolución de dúbidas é 

un paso fundamental para a comprensión de calquera texto e materia. 
 
3b)  Actividades de educación documental (educación en información). Integración das TIC. 
 
Enmarcada nas accións que se dispoñen na lexislación vixente, e coa finalidade de que as TIC (Tecnoloxías 
da Información e a Comunicación) se incorporen como un recurso mais aos procesos de ensino-
aprendizaxe, tentaremos que o alumnado, ao rematar a escolarización obrigatoria, acade unha 
competencia dixital consistente en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar 
información, para transformala en coñecemento. 

Neste sentido trataremos de que existan: 
* Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos. 
* Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto. 
* Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo e medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de 
igualdade por parte de persoas dos dous sexos e de diferentes condicións sociais. 

* Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia para a obtención de información 
e para a aprendizaxe. 

* Detección de necesidades formativas do profesorado. Elaboración dun plan de formación 
interno que permita difundir boas prácticas e aproveitar ideas e coñecementos dos compañeiros e 
compañeiras docentes. 

* Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en 
xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel. 
 
Ademais, procuraremos acadar os seguintes obxectivos: 
 

* Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración con toda a 
comunidade educativa. 

* Coordinar a acción do profesorado de distintas áreas e materias en relación ao traballo coas TIC. 
* Facilitar o acceso a esta ferramenta por parte do alumnado con necesidade educativas especiais 

de apoio educativo e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
* Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu interese polo  

coñecemento. 
* Usar as redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram) como instrumento para difundir actividades 

e estratexias nun ámbito moi utilizado polo alumnado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
4a)  Elaboración de instrumentos 
 
Realizarase unha avaliación continuada dos avances ou dificultades da posta en marcha do Proxecto 
Lector e das súas concrecións nas programacions anuais de biblioeca. Para a avaliación de aspectos 
relacionados co hábito lector teranse en conta non só os índices de lectura, senón tamén a capacidade do 
alumnado para avanzar na súa competencia literaria e a súa capacidade de enfrontarse a textos cada vez 
máis complexos, así como a súa actitude ao respecto da lectura como medio para a aprendizaxe, e fonte 
de recursos para o desenvolvemento persoal. 
 
4b)  Definición das fontes de información a empregar para esta avaliación 

 
Os instrumentos para a avaliación do Proxecto Lector elaboraranse tendo en conta as dúas vertentes 
principais que consideramos na lectura: 

 
 Ler para comprender 
 Ler para aprender 

 
Para este fin pódense empregar diversas fontes de información: 
 

 Rexistro de datos aportado polo profesorado (fichas de avaliación). 
 Enquisas de avaliación do plan (profesorado). 
 Enquisas ao alumnado (información de participación, opinión, suxestións). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 
 

 
OBSERVACIÓN da COMPRENSIÓN LECTORA 
(a cubrir polo PROFESORADO no AULA) 
 
CURSO: ............................................................................................................. DATA:.............................. 

 
TIPO de TEXTO (libros de texto, ensaio, literatura): ............................................................................... 
 

 
 

ANTES DA LECTURA OBSERVACIÓNS 
  
Que actitude emocional presenta o lector/a?  
Ten clara a finalidade da lectura?  
Activa os coñecementos previos?  
Fai hipóteses e predicións sobre o contido do 
texto? 

 

  
DURANTE DA LECTURA  
  
Usa os sinais do texto para construír o significado?  
Verifica as hipóteses, plantexa outras novas e, se 
existen erros, reflexiona para atopar a súa causa? 

 

Diante das dificultades, emprega recursos para 
superalas? Cales? 

 

  
DESPOIS DA LECTURA  
  
Identifica o tema?  
Identifica a idea principal?  
É quen de facer unha comprensión literal do 
texto? 

 

É quen de facer unha comprensión interpretativa?  
Pode facer unha comprensión profunda?  
Pode facer un resumo coherente?  
Pode facerse preguntas sobre o lido?  
Pode explicar ou contar o que ven de ler?  
A velocidade lectora é axeitada?  
 Bibliografía:  

"Adaptación de comprensión lectora. El uso de la 
lengua como procedimiento". Mª Teresa Bofarull e 
outros. Barcelona. Graó 2001. 

 
 
 



FICHA DE AVALIACIÓN do PLAN DE LECTURA 
(ENQUISA a cubrir polo PROFESORADO de AULA) 

 
CRITERIOS NADA POUCO ALGO BASTANTE MOITO 
      

 DESEÑO 
Adecuación ó centro      
Planificación      
      

 TEMPORALIZACIÓN 
Ben secuenciada      
Axuste de obxectivos      
Axuste de metodoloxía      
      

 METODOLOXÍA 
Adecuación      
Resposta do alumnado      
Resposta do profesorado      
      

 ESPAZOS E TEMPOS 
Suficiente tempo      
Espazos axeitados      
Limpeza      
Orde      
Indicación      
      

 RESPONSABLES 
Implicación      
Dedicación horaria      
Ambiente de traballo      
      

 ACCIÓNS E ACTIVIDADES 
Pertinencia      
Adecuación      
Temporalización      
Satisfacción      
Colaboración      
Materiais      
Interdisciplinariedade      
Orzamento      
      

 RESULTADOS 
Implicación dos pais/nais      
Implicación do alumnado      
Implicación do profesorado      



FICHA de AVALIACIÓN do PLAN de LECTURA 
(DATOS a cubrir polas Xefaturas de Departamento) 

 
CRITERIOS MAL FROUXO ACEPTABLE BEN MOI BEN 
Habilidades lectoras e 
de escritura 

     

Vocabulario      
Comprensión      
Emprego de todo tipo 
de textos e soportes 

     

Hábito lector      
Lectura e escritura en 
tódalas áreas 

     

Implicación de todo o 
profesorado 

     

Participación das 
familias 

     

Papel da biblioteca      
 
 
 

Proposta de novos obxectivos: .................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Proposta de cambios para mellorar os obxectivos: .................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

 
 
 


