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1.- Xustificación: 

 As habilidades lectoras (lectura mecánica, entoación, ritmo...) están 

directamente relacionadas coas dificultades de comprensión que os nosos alumnos 

demostran día a día nas aulas, revelan a carencia dun vocabulario mínimo e 

necesario para entender o sentido xeral ou concreto dos textos (orais, escritos ) 

desde os que teñen que realizar a aprendizaxe. A desmotivación que a isto adoita 

seguir é con frecuencia difícil de recoñecer polo alumno e, polo tanto, imposíbel de 

superar, así como a baixa autoestima propia deste alumnado. Este é o momento 

de corrixilas, e despois deste non haberá outro, dada a idade dos alumnos. 

O Plan Lector do IES A Pinguela pretende fomentar a ansia por ler, polo 

contacto cos libros, actividade que permite acceder á información e aprehensión de 

conceptos novos, mais tamén á retención de coñecementos aduquiridos, ao lecer e 

ao espírito crítico. O Centro e a Biblioteca asumen este reto sendo conscientes de 

que só a posibilidade do acceso ao coñecemento garante a igualdade de 

oportunidades dos alumnos no mundo que nos toca vivir. Sendo conscientes tamén 

de que para lograr este obxectivo é necesario o concurso das familias, polo que 

será imprescindíbel programar actividades que as teñan en conta e fomenten a 

lectura no seu seo. 

 Como profesores, debemos ser capaces de dar sentido á lectura e á escrita 

(son dous procesos interdependentes, que non podemos consiserar por separado), 

saber conxugar as finalidades didácticas e aquelas especificamente comunicativas. 

Para iso será necesario aumentar os tempos adicados á lectura (individual ou en 

grupo), non por ser unha destreza adquirida hai moito tempo (suponse) a dominan 

todos os alumnos igual nin se mantén sen prática habitual. 

  

2.- Principios rectores do Plan de Lectura 

- O fomento da lectura é tarefa de todos (non só do profesorado de lingua e 

literatura) e tamén dos pais, porque a lectura é destreza transversal a todas as 

materias e indispensábel na anprendizaxe propia de cada unha. 



 
 

- Por iso, o alumnado debe ler na aula, individual e/ou colectivamente, materiais de 

todas as disciplinas. 

- Na avaliación da competencia lectora englóbanse aspectos como o saber 

escoitar, a práctica da escritura, a interpretación de textos de toda índole e a 

localización da información nun soporte dixital o impreso. 

- Os departamento son os responsábeis de fixar as tarefas conceptuais e 

procedimentais acordes aos distintos cursos e niveis, que estarán encamiñadas a 

lograr un lector autónomo que sexa capaz de seleccionar as súas propias fontes 

lectoras. 

- As campañas de fomento da lectura e actividades relacionadas co libro deben ser 

asumidas polo claustro. 

- Os resultados non deben ser avaliados unicamente desde o criterio da cantidade, 

xa que a lectura non é unha carreira de obstáculos, sempre debe primar a calidade 

sobre a cantidade. 

- Quere isto dicir que refugamos o concepto obrigatoriedade ligado ao acto lector. 

Máis que esixir, débese premiar o labor feito. Os departamentos son os 

reponsábeis de establecer como premiar a lectura. Porque é tarefa dos docentes 

ensinar a ler para que en calquera circunstancia a competencia lectora os dote de 

recursos para desenvolverse no mundo. 

- A lectura non se realiza unicamente en soporte de papel (revistas , libros...), as 

novas tecnoloxías (internet, cd,...) ofrecen oportunidades que non podemos 

desperdiciar, así como calquera das artes relacionadas coa palabra (por exemplo a 

música, a cultura oral tradicional, o cinema e inclusive a televisión). 

 Estes principios deben axudar a que formemos lectores polivalentes que 

sexan capaces de utilizar diferentes formas de lectura (silenciosa, en voz alta, 

rápida, selectiva, lenta...); que sexa capaz de entender textos presentados en 

diferentes soportes (internet, papel, cd, música, oralidade, diapositivas...) 

pertencentes a diferentes xéneros (literarios, científicos, descritivos, técnicos, 

argumentativos etc.); que constrúa proxectos de lectura desde motivacións varias 

(por pracer, para aprender, para informarse, para relacionarse). 

  

3.-Obxectivos xerais do Plan de Lectura 

-Aumentar os índices de lectura do alumnado en todas as disciplinas. 



 
 

- Formar aos escolares como usuarios plenos da palabra escrita e da expresión 

oral: que sexan escritores, lectores e comunicadores. 

- sensibilizar a comunidade educativa, en primeiro lugar e a sociedade en xeral, 

sobre a necesidade de traballar a lectura. 

- Garantir o acceso aos libros e os diferentes soportes de comunicación. 

- Articular as relacións no centro educativo entre os docentes do mesmo curso cos 

recursos diferentes, das mesmas áreas ou doutras para compartir recursos e 

establecer un aprendizaxe interdisciplinar. 

-Asegurar e alentar o crecemento lector nos alumnos de maneira continuada, 

potenciando as ferramentas lectoras (destreza mecánica, capacidade comprensiva, 

dominio do vocabulario) descubríndolles as posibilidades que ofrecen os distintos 

modos e soportres de lectura. 

-Favorecer a comprensión lectora potenciando o uso na aula de dicionarios para 

resolver as dúbidas que cuestione o vocabulario (específico ou xeral) empregado 

na aula. 

  

4.-Actividades do Plan Lector 

-Establecer unha sesión de lectura semanal na ESO e FP Básica. Anualmente, ó 

principio de cada curso, establecerase un calendario coa hora semanal de lectura 

que estará no taboleiro das aulas. 

-Durante as gardas na ESO e FP Básica, establécense os 20 primeiros minutos da 

mesma como tempo de lectura. (Ver ANEXO I plan lector nas gardas). Haberá 

unha folla para o plan lector onde o profesor de garda anotará o día, hora e tempo 

adicado á lectura (Ver ANEXO II) 

-Para aumentar o gusto lector no fomento da lectura, programaranse encontros con 

escritores para que estes lles expliquen as lecturas que se derivan das súas obras. 

-Ofertar, todos os cursos, algún obradoiro de creación literaria, cómics,... 

-Fomentar a creación de clubs de lectura en cada curso, grupos de alumnos que 

debatan, falen, sobre as lecturas que fixeron. A coordinación e dinamización das 

actividades de socialización da lectura será competencia da Biblioteca. 

As actividades que se realizan dentro do Proxecto Lector aparecen reflectidas na 

Programación Xeral Anual de cada curso. 

 



 
 

 

 

 

5.- Avaliación. 

Nos libros de lectura recomendados por curso nos distintos departamentos de 

linguas a avaliación realízase segundo ten establecido cada departamento na súa 

programación. 

O grado de satisfacción do alumnado que participa nos encontros cos escritores e 

nos obradoiros de creación literaria, cómics,... ou mesmamente actividades do club 

de lectura que implican percorridos literarios, valóranse a través da enquisa 

trimestral de actividades extraescolares. 

Polo menos un 35% do alumnado de cada curso de ESO e BAC leve en préstamo 

algún material da biblioteca, datos recollidos cada ano na memoria anual do centro. 
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ANEXO II 
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