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1. INTRODUCIÓN. 

 

O Decreto 133/2007 define e regula o PROXECTO LECTOR DE CENTRO como un 

documento, integrado no PE, que recolle todas as actuacións do centro destinadas ao 

fomento da lectura e da escritura e á adquisición das competencias básicas, que ten 

carácter global e constitúe o referente para a elaboración dos PLANS ANUAIS DE 

LECTURA que se incluirán na programación xeral anual.  

 

O seu deseño e posta en marcha son competencia de todo o equipo docente e estarán 

coordinados, preferentemente, pola persoa responsable da biblioteca escolar. 

As programacións das diversas materias, 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 lectura e a inclusión de prácticas de 

comprensión e fomento da lectura e da escritura. 

 

Pretendemos que o noso Proxecto lector sexa un documento dinámico e operativo que 

recolla todas as decisións tomadas no centro para orientar a práctica do profesorado e do 

conxunto da comunidade educativa ao redor da lectura . 

 

 

2. ANÁLISE DA SITUACIÓN DE LECTURA E DE ESCRITURA 

NO CENTRO. 
 

En xeral, o profesorado detecta un escaso hábito lector do alumnado. Hai unha dificultade 

clara na comprensión de textos escritos, incluso cortos (enunciados, parágrafos...), que 

levan a unha mala realización dos exercicios propostos. 

Gran parte do alumnado necesita aclaracións específicas por parte do profesorado ou un 

tempo considerable para comprender textos. Hai unha dificultade engadida se falamos de 

textos específicos con terminoloxía concreta.  
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Esta realidade é moi evidente nos primeiros niveis da ESO. En niveis superiores da ESO 

e, ás veces, no bacharelato continúa a haber dificultades nos procesos de comprensión 

lectora que implican a posta en funcionamento de inferencias e relacións. 

A expresión oral non é mala, aínda que o alumnado ten problemas para expresarse de 

forma máis formal, ou para argumentar. 

A ortografía é un aspecto a traballar en todos os cursos. Detectamos hábitos adquiridos 

nas redes sociais ou mensaxería rápida: falta de signos ortográficos, mala puntuación, 

escasa acentuación, abreviaturas,...  

A maioría do alumnado non ten hábitos de lectura da prensa escrita ou literatura escrita 

se non é obrigatoria, aínda que amosan unha boa disposición ante traballos de expresión 

oral: debates, participación na clase,... 

Nos últimos cursos, son cada vez máis as materias nas que se traballa a expresión oral: 

exposicións de traballos, probas orais, debates, gravación de vídeos...Isto axuda a 

mellorar a oratoria do noso alumnado. 

O alumnado recoñece adicar a maior parte do seu tempo de lecer á cultura audiovisual: 

series, televisión, internet, redes sociais, videoxogos,... 

 

 

3. OBXECTIVOS. 
 

 Crear hábito lector na comunidade educativa. 

 Transmitir o pracer da lectura. 

 Atender as peticións do alumnado, coa supervisión do profesorado, para, por 

exemplo a adquisición de fondos, a elección de autores nas actividades 

complementarias propostas,... 

 Dedicar un tempo á  lectura semanal, sempre que sexa posible, implementando a 

hora de ler. 

 Conseguir que o alumnado lea en varias linguas, propoñendo actividades dende 

todos os Departamentos. 

 Mellorar a competencia lingüística e traballar as destrezas das diferentes linguas, 

propias e estranxeiras. 
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 Facer da lectura o vehículo fundamental para o desenvolvemento do coñecemento 

e para a aprendizaxe tanto no ámbito escolar como fóra del.  

 Achegar ao alumnado á prensa escrita ou dixital e dedicar unha semana durante o 

curso a este tipo de prensa. 

 Continuar a prestixiar a biblioteca, facendo deste espazo o eixe vertebrador do 

centro: conmemoracións, entrega de premios,... 

 Apoiar e fomentar os clubs de lectura. 

 Incentivar as actividades que melloren a competencia lingüística a través da 

lectura e a escritura. 

 Visibilizar todas as linguas empregadas no centro: castelán, galego, inglés, 

francés, latín e grego.  

 Ensinar e amosar o pracer da lectura ao alumnado, para que non asocie a lectura 

cunha tarefa escolar. 

 Desenvolver a capacidade do alumnado para a produción de textos en diferentes 

formatos. 

 Integrar nos procesos relacionados coa lectura e escritura as TIC, en coordinación 

coas medidas implementadas polo plan TIC do centro. 

 Fomentar unha lectura variada, abordando diferentes xéneros e aproximacións. 

 Introducir ao alumnado na lectura dixital. 

 Facilitar a inclusión educativa a través da lectura e a escritura: textos de lectura 

fácil, lecturas sobre igualdade e inclusión… 

 Mellorar a comprensión lectora do alumnado. 

 Implicar ás familias no proceso de adquisición de competencias lingüísticas do 

alumnado. 

 Involucrar a todos os Departamentos, incluídos os non lingüísticos, neste proxecto 

lector. 

 Avaliar a posta en práctica do propio proxecto lector. 
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4. METODOLOXÍA PARA ACADAR OS OBXECTIVOS 

PROPOSTOS. 
 

Propoñemos as seguintes actuacións: 

 

 Facer lecturas en voz alta nas clases, especialmente con aqueles alumnos 

que máis dificultades de comprensión teñen. 

 

 Para desenvolver a competencia lectora e escritora:  incidir na lectura 

previa e pausada dos textos, enunciados, preguntas dos exames,... 

 

 Corrixir ao alumnado o uso de determinadas expresións de carácter 

coloquial nas súas respostas, redaccións, traballos…   

 

 Intentar utilizar outros materias distintos ao libro de texto tradicional, 

empregando textos de distintos tipos (formularios, noticias, instrucións de 

montaxe, textos extraídos da literatura, gráficos, mapas, receitas de cociña, 

partituras…).   

 

 Incorporar as TIC ao proceso de ensino-aprendizaxe, utilizando nas clases 

páxinas web de interese, blogues, wikies, o encerado dixital, obradoiros 

virtuais, etc.   

 

 Nas materias nas que sexa posible, intentar combinar as clases tradicionais 

con actividades máis lúdicas como “pasapalabras,” declamación de textos, 

xogos,...onde a linguaxe sexa a ferramenta básica.   

 

 Fomentar o uso dunha caligrafía coidada e unhas pautas de presentación 

tendo en conta cuestións coma a orde e a limpeza.   

 

 Facer fincapé na dedución de termos descoñecidos a partir do sentido xeral 

do texto, na selección de ideas principais, na importancia dos resumos,... 
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 Fomentar o uso do dicionario, dixital ou impreso, como ferramenta básica 

para o enriquecemento do propio léxico e para a consulta de dúbidas 

ortográficas e gramaticais. 

 

 Facer fincapé na importancia do correcto uso da gramática e a ortografía. 

Débese procurar que non sexa unha preocupación exclusiva dos 

departamentos e materias lingüísticas senón de carácter multidisciplinario. 

 

 Valorar positivamente as lecturas voluntarias do alumnado e o hábito 

lector, a petición de suxestións de lecturas, xa sexan clásicas, de 

divulgación, dixitais… 

 

 Coordinar aos Departamentos lingüísticos dende a Biblioteca para 

fomentar os hábitos de lectura e as actividades que fomenten o 

achegamento do alumnado e o profesorado á lectura e a escritura. 

 

 

“¡Libros! ¡Libros! He aquí una palabra mágica que 

equivale a decir “amor, amor”, y que debían los 

pueblos pedir como piden pan.” 

Federico García Lorca. 

 

 

 

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal


IES A SARDIÑEIRA 
Av. da Sardiñeira, 41, 15008 A Coruña   
Correo-e:  ies.sardineira@edu.xunta.gal  
 Tlf.  881 960 150     Fax: 881 960 161       

 

8 
 

5. CARACTERÍSTICAS DO NOSO PROXECTO LECTOR. 
 

 Flexibilidade: sempre que sexa posible, o alumnado dedicará un tempo mínimo 

semanal á lectura guiada ou libre, repartido entre as diversas materias. 

Nembargantes, este tempo pode ser flexible e variar segundo os momentos e 

circunstancias do curso académico. 

 Diversidade: para adaptármonos as circunstancias individuais do noso alumnado 

utilizaremos diversidade de fondos, temáticas, linguas, soportes,... 

 Responsabilidade interdisciplinar: todos os Departamentos promoverán 

momentos e actividades de lectura, xa que é imprescindible que o alumnado 

considere a lectura como unha ferramenta útil para calquera disciplina. 

 Coordinación dos Departamentos lingüísticos e Biblioteca: os Departamentos 

lingüísticos e a Biblioteca  prestaranse a coordinar e orientar ao alumnado e, se é 

preciso, ao profesorado na elección ou selección de fondos e materiais. 

 Código de boas prácticas. 

Fomentaremos un código de boas prácticas en relación ca lectura: 

o lecturas apropiadas a idade. 

o lecturas non sexistas. 

o lecturas que non inciten á violencia. 

o lecturas inclusivas. 

o lecturas en todas as linguas. 

o lecturas educativas. 

 

  

 

“ Cando aprendas a ler serás libre para sempre”, 

Frederick Douglass. 

 

 

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal


IES A SARDIÑEIRA 
Av. da Sardiñeira, 41, 15008 A Coruña   
Correo-e:  ies.sardineira@edu.xunta.gal  
 Tlf.  881 960 150     Fax: 881 960 161       

 

9 
 

6. DESENVOLVEMENTO E ACTUACIÓNS. 
 

Bibliotecas de aula: haberá nas aulas unha pequena selección de títulos da Biblioteca. 

Estes fondos serán escollidos ben polo alumnado ben polo profesorado da Biblioteca. 

Unha vez ao trimestre mínimo, procederase a renovar os títulos da Biblioteca de aula. 

Haberá representación de diferentes xéneros, temáticas e linguas. Estas Bibliotecas de 

aula poden ser usadas en múltiples momentos: períodos de garda, tempo libre despois da 

finalización de exames ou tarefas... 

 

Semana das letras: promoverase unha semana cada curso dedicadas a actividades 

relacionadas coa lectura e a escritura. 

 

Clubes de lectura: cada ano solicitaranse clubes de lectura para toda a comunidade 

educativa. A intención é continuar unha traxectoria exitosa no noso centro. É importante 

integrar tamén ás familias, persoal non docente, alumnado adulto,... 

 

Formación de usuarios: a biblioteca garantirá durante as primeiras semanas do curso a 

correcta formación, no uso deste espazo, do alumnado de nova incorporación no centro. 

 

Conferencias, charlas e obradoiros: achegaremos ao alumnado a escritores, xornalistas, 

debuxantes e outros profesionais do sector, para que valoren o oficio e entendan o mundo 

literario. É este un xeito de achegar a vida cotiá do alumnado ao mundo do libro. 

 

Itinerarios de lectura: periodicamente, a Biblioteca proporá itinerarios de lectura en 

torno a xéneros, temas, motivos ou autores. Nos itinerarios búscanse, entre os textos 

literarios, recorrencias e diferenzas, o que leva a unha lectura máis profunda e reflexiva.  

 

Educación audiovisual: o centro deberá incorporar medidas concretas para mellorar a 

alfabetización audiovisual, desenvolvendo os seus tres elementos: a lectura das mensaxes 

audiovisuais, a expresión audiovisual, e o desenvolvemento do espírito crítico. Trátase 

dun aspecto intimamente relacionado coa competencia en comunicación lingüística e co 

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal


IES A SARDIÑEIRA 
Av. da Sardiñeira, 41, 15008 A Coruña   
Correo-e:  ies.sardineira@edu.xunta.gal  
 Tlf.  881 960 150     Fax: 881 960 161       

 

10 
 

traballo da Biblioteca como núcleo de documentación, diseminación e creación do 

coñecemento do centro. 

 

Ler en familia: o centro fomentará actividades que podan ser compartidas ou, cando 

menos, comentadas entre os membros da familia do alumnos, involucrando a estas no 

proceso de adquisición das competencias lingüísticas do alumnado. 

 

Comunidades de aprendizaxe: os departamentos didácticos plantexarán actividades 

compartidas, como apadriñamentos lectores, lectura en parellas, traballos colaborativos, 

etc. Este tipo de actividades suporán unha mellora nas metodoloxías de aprendizaxe do 

alumnado ao incorporar aspectos motivadores e inclusivos no proceso de ensino-

aprendizaxe. 

 

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. 

 

Renovación periódica ao longo de todo o curso dos contidos da mesa expositora situada 

na entrada da biblioteca. Dáse a coñecer a diversidade de materiais existentes na 

biblioteca e as actividades que se realizan desde a biblioteca. 

 

Encontros con narradores ou poetas, en distintos momentos do curso nas aulas ou na 

sala de usos múltiples,  ou na biblioteca. 

 

Con motivo da Semana das LETRAS GALEGAS, realízanse actividades cada curso 

para difundir a literatura galega. 
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Celebración de 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. 

 

  

 “O tempo para ler, igual que o tempo para amar, dilata 

o tempo de vivir.” Daniel Pennac 

 

7. ESPAZOS DE LECTURA: A BIBLIOTECA. 
 

As aulas serán espazos de lectura guiada ou libre. 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, o lugar 

privilexiado que ofrece oportunidades de aprendizaxe, de colaboración e de convivencia, 

e que reforza todos e cada un dos programas e proxectos do centro. 

A biblioteca escolar é un  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.  

 

8. AVALIACIÓN DO PROXECTO LECTOR. 
 

 Grao de autosuficiencia do alumnado na procura da información, coñecen como 

está organizada a biblioteca e os recursos cos que conta.  

 Grao de lectura do alumnado. Len máis e mellor, participan activa e 

voluntariamente nas propostas relacionadas coa lectura, coidan os aspectos 

formais nas súas redaccións…  
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 Grao de motivación do alumnado en actividades de lectura e escritura. 

 Grao de desenrolo dos Plans anuais de lectura nas distintas materias, segundo o 

profesorado. 

 Grao de utilización de espazos de lectura, como a biblioteca. 

 Grao de participación activa na elaboración e no desenvolvemento de propostas 

de fomento da lectura por parte do profesorado. 

 Grao de préstamo de fondos da biblioteca. 

 Grao de participación nos clubes de lectura, clube de letras  ou outros ambientes 

lectores de toda a comunidade educativa.  

 

9. CONCRECIÓN ANUAL DO PROXECTO LECTOR: PLAN 

ANUAL DE LECTURA. 
 

Os diferentes Departamentos didácticos concretan nas súas programacións. 

as actividades previstas para adicar un tempo mínimo para a lectura e a inclusión de 

prácticas de comprensión e fomento da lectura e da escritura nas súas materias ou ámbitos. 

 

Dende a biblioteca, coordinarase e fomentarase  este Plan de lectura, mediante o préstamo 

de fondos, proposta de actividades, adquisición de peticións dos Departamentos 

didácticos,... 

Presentarase unha memoria ao final de curso na que se incluirán as actividades realizazas, 

evolución dos hábitos de lectura do alumnado e outros apartados referentes ao Plan. 

 

Guía para crear o Plan anual de Lectura (integrado nas programacións) 

 Obxectivos. Necesidades máis urxentes que cómpre atallar, resultados da 

avaliación diagnóstica máis recente, programas nos que está inmerso o centro, 

etc.  

 Organización de espazos e tempos para a lectura.  

 Liñas de actuación prioritarias relacionadas ca materia. 

 Rutinas de lectura.  

 Actividades relacionadas ca lectura. 
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 Actividades programadas e temporizadas en relación a lectura e escritura. 

 Recursos e materiais. 

 Suxestións de lecturas. 

 Lecturas obrigatorias, se é o caso. 

 Avaliación e seguimento do Plan anual de lectura. 
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