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                         OBXECTIVOS 
 
 
 
 
Como desenvolvemento do Proxecto Lector do Centro IES Do Castro elabórase este 

Plan Anual de Lectura coa intención de acadar os seguintes obxectivos. 

 

 

1- Incrementar e estimular os hábitos de lectura entre toda a comunidade educativa. 

 

2-Favorecer a comprensión lectora, a lectura fluida  e a expresión. 

 

3- Contribuir a mellora na competencia oral e máis escrita. 

 

4- Desenvolver as habilidades na busca de información. 

 

5- Potenciar o uso efectivo das novas tecnoloxías. 

 

6- Favorecer a participación do alumnado  a través do programa de voluntariado. 

 

7- Avanzar cara á una biblioteca inclusiva 

 

8- Facilitar o tratamento transversal dos contidos e un enfoque interdisciplinar nos 

proxectos e actividades. 

 

9-Fomentar o desenvolvemento sustentable. 
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  LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN NA BIBLIOTECA ESCOLAR 

BIBLIOTECA IES DO CASTRO 2019-2020 

1- Organización e xestión:Biblioteca como laboratorio de aprendizaxe 

Como liñas prioritarias na organización e xestión da biblioteca escolar no curso 

2019- 2020 pretendemos: 

● Seguir a manter un equipo de biblioteca estable que permita unha mellor 

organización e xestión da mesma. Neste equipo haberá como mínimo un 

responsable de cada unha das áreas. O equipo constituirase en grupo de 

traballo. 

● Un responsable de biblioteca con destino definitivo, cun horario suficiente que 

permita a realización das tarefas de xestión, organización e dinamización da 

biblioteca e os recursos que esta ofrece. 

●Seguir a xestionar dende a unidade central da biblioteca todos os recursos 

materiais e poñelos ao servizo de toda a comunidade educativa, e así facilitar o 

ensino-aprendizaxe (fondos biblioteca, departamentos, bibliotecas de aula). 

●Programa Meiga para a xestión dos fondos, e a optimización dos recursos 

que o programa ofrece. 

●Expurgo de materiais para actualizar os fondos e ofrecer unha variada gama 

de materiais e recursos documentais variados e actualizados. 

Habilitar espazos creativos dentro da biblioteca. 

●Mellorar as condicións de recursos da biblioteca ampliando os servizos que 

ofrece. 

● Apoiar cos recursos os distintos proxectos que se leven acabo no centro, 

programas europeos,Proxecta,Plan de Convivencia. Contratos programa... 

●Resinalizar a biblioteca e nova distribución de espazos. 

2- Dinamización e promoción de recursos, á súa integración no 

tratamento do currículo e contribución à alfabetización múltiple e ao 

desenvolvemento das competencias básicas do alumnado. 

● Seguir coa dinamización da biblioteca a través das diversas actividades 

relacionadas coa difusión de fondos e o fomento da lectura :exposicións de 

libros, cómics, xornais, concursos, celebración de efemérides sinaladas, 

encontros con escritores, lecturas de libros, concursos literarios e de procura 

de información...). 

●Dinamización da páxina web na sección da biblioteca e blogue da biblioteca e 

blogue do Club de Lectura, Facebook, instagram, pinterest) 

●Divulgación dos recursos da biblioteca a toda a comunidade educativa a 

través da publicación de guías de lectura, guías de novidades, e a través da 

web e blogues da biblioteca e redes sociais da mesma, 

●Integrar a biblioteca no proceso de ensino-aprendizaxe co fin de acadar as 

competencias básicas: aprender a aprender a través da lectura, desenvolver a 

competencia lingüística , tratar a información e desenvolver a competencia 

dixital ,a través da educación documental e a alfabetización informacional, co 

fin de transformar esa información en coñecemento. 

A biblioteca fomenta o traballo non só persoal senón tamén o traballo en grupo 

o que permite o desenvolvemento de competencias sociais. 

●Visibiblizar a biblioteca entre a comunidade educativa a través do blogue e 
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redes sociais 

3- Formación de usuarios a adquisición da competencia informacional 

(competencia para o tratamento da información incluída na actual 

«competencia dixital») 

●Continuar coa formación de usuarios, establecendo sesións de formación cos 

diferentes grupos, co fin de formar usuarios de biblioteca autónomos. 

●Educación documental facilitando ao alumnado o acceso a información, 

establecendo sesións para ensinar o acceso a información, tratar esa 

información e comunicala, desenvolvendo así as competencias básicas do 

currículo. 

●Colaborar co profesorado para que poidan levar a cabo a HORA de LER, 

tanto na aula como na biblioteca. 

●Colaborar co profesorado e alumnado do IBO para a posta en marcha dos 

seus traballos monográficos, facilitándolles a relación de fondos bibliográficos 

impresos e dixitais, necesarios para a elaboración dos mesmos, e facilitarlles o 

acceso a eles sempre cando o así o soliciten. 

●Colaborar coa coordinador CAS para promover entre o alumnado CAS, a 

participación activa na biblioteca, como parte integrante do seu proxecto 

CAS(Voluntariado de biblioteca) 

●Manter o grupo de voluntarios de biblioteca de xestión e dinamización 

●Promover a través da biblioteca a elaboración e posta en marcha de 

proxectos documentais, facilitando non só o espazo físico senón tamén os 

materiais e os medios dispoñibles. 

Poñer a disposición de toda a comunidade educativa todos os recursos 

materiais de fondos e dotacións multimedia . 

4- Fomento da lectura e Proxecto Lector de Centro (en materia de lectura, 

escritura e habilidades no uso, tratamento e produción de información). 

É preciso insistir na obriga de conseguir unha decisión unánime do claustro e 

estender a Hora de Ler no segundo ciclo,conseguindo unha implicación de 

todas as áreas coa elaboración de itinerarios lectores. Seguir colaborando co 

Club de Lectura para que o número de participantes siga incrementándose 

entre todos os membros da comunidade educativa. 

Manter o Club de lectura que curso tras curso incrementa o número de 

membros considerámolo tamén moi importante á hora de favorecer o fomento 

da lectura, e mesmo como elemento integrador de alumnos e alumnas. 

Ofrecer unha colección ampla,variada e axeitada aos nosos usuarios é un xeito 

importante á hora de atraer e fomentar a lectura. 

Ler para aprender e importante dende o nosa obriga como biblioteca escolar. 

Pero para nós ler por lecer é un obxectivo primordial á hora do fomento da 

lectura, cremos que “ Quen le de pequeno, pensa de adulto”. 

5-En relación cos avances cara a unha biblioteca inclusiva 
A contribución da biblioteca á compensación das desigualdades sociais e á 

calidade do ensino que se imparte no centro é outro dos nosos obxectivos. 

Dentro da biblioteca pretendemos apoiar e compensar calquera tipo de 

desigualdade tanto social como de aprendizaxe, mantendo un horario amplo de 

apertura para que todos poidan acceder aos recursos que poñemos a 

disposición de toda a comunidade educativa, e adquirindo materiais e fondos 

que poidan cubrir as necesidades de todos dende unha perspectiva plural e 

diversa. 
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6-Outras actuacións: 

●Seguir actuando dende a biblioteca para facilitar ao alumnado, que polas súas 

circunstancias persoais, pola carencia de espazo de estudo, ou pola falta de 

acceso aos fondos, por necesidades dun estudo dirixido teña un lugar axeitado 

para poder facelo. Actuaremos así para favorecer a posibilidade dun acceso 

igualitario á información. (educación compensatoria). Apertura da biblioteca ás 

tardes fóra de horario lectivo apoiando tamén o alumnado con necesidades 

educativas específicas. A biblioteca abre ás tardes en horario no lectivo e é 

intención do equipo e coordinadora da biblioteca que siga sendo así 

● Queremos tamén que a biblioteca sexa compensadora social, facilitando aos 

usuarios todo tipo de actividades , lecturas, cine, que doutro xeito , debido ás 

súas posibilidades non poderían levar a cabo. 

●Intentar conseguir unha biblioteca aberta non só para a comunidade educativa 

senón tamén para o barrio. 

●Colaborar en proxectos conxuntos coas bibliotecas escolares da nosa 

contorna e outras bibliotecas escolares próximas. 

7- Criterios e procedementos de avaliación, indicadores e instrumentos 

●Análise e valoración da situación de partida 

●Axustar as liñas de actuación ás nosas necesidades. 

●Efectividade e posibilidade de reflexión no equipo de biblioteca. 

●Expectativas, tanto na práctica pedagóxica como na organizativa e de 

funcionamento da biblioteca. 

●Constatar a mellora no uso da biblioteca como recurso para a aprendizaxe 

por parte do alumnado e de toda a comunidade educativa. 

●Conseguir unha liña común no centro que teña continuidade/profundización 

en cursos vindeiros. 

●Valorar a eficacia da xestión e dos recursos. 

●Valorar a eficacia da dinamización, formación de usuarios e educación 

documental dada ao alumnado. 

● Valorar o índice de satisfacción dos nosos usuarios. 

●Utilizar metodoloxía e recursos idóneos e comprobar a súa efectividade e 

repercusión no funcionamento da biblioteca. 

Valorar a repercusión das liñas de actuación de feito efectivo e axeitado 

ás nosas expectativas. 

●As enquisas que elaboraremos ao fin do curso permitirán ver a eficacia dos 

obxectivos. 

O equipo de biblioteca como grupo de traballo formarase para un mellor 

aproveitamento da xestión e reunirase con periodicidade para valorar a 

efectividade do seu traballo e, chegado o caso, cambiar as liñas de actuación 

para conseguir unha repercusión positiva da utilización da biblioteca no 

proceso de ensino- aprendizaxe 

8—Persoa responsable/dinamizadora da biblioteca escolar 

A persoa responsable e coordinadora da biblioteca escolar: 

Carmen Vilariño Agras .Profesora de Grego e con destino definitivo no centro. 
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PROGRAMACIÓN  POR TRIMESTRES. 

 

●Participación durante todo o curso no CALENDARIO POLA IGUALDADE 

realizando diferentes actividades 

 

1º TRIMESTRE 

 

 

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN 

 

● Actividades Exposición das novidades bibliográficas do mes. 

 

● Celebración do Samaín. 

 

● Concurso Literario “ Cóntame un Conto de medo” 

 

●DíaIinternacional contra a Violencia de Xénero 

 

● Actividades sobre Dereitos Humanos. Elaboración de web quest. 

 

 

EDUCACIÓN  DOCUMENTAL E FORMACIÓN DE USUARIOS 

 

● Presentacións iniciais e inagurais do curso a todos os grupos en 

             distintas sesións                          

●  1º da ESO  educación documental e colaboración no PIN. 

 

● Cursos da ESO 1ª 2ª sesión en formación de usuarios. 

 

● Presentación de biblioteca ao alumnado de nova incorporación. 

 

 

 

2º TRIMESTRE 
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ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN  

 

● Exposicións de novidades bibliográficas e cinematográficas 

 

            

 ●  Conmemoración do Día da Paz (30 de xaneiro) 

 

 ● Conmemoración do Día da Muller traballadora ( 8 de marzo) 

 

 ●  Conmemoración Semana da prensa : exposición de .xornais. 

 

● Quincena da Poesía do IES do Castro 

 

 ● Concurso Debuxa a portada do teu libro favorito “ 

 

 

 

3º TRIMESTRE 

 

 

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN 

 

●  Conmemoración do Día do libro ( 23 de abril ). Semana do libro 

 

● Conmemoración das Letras Galegas 

 

●Concurso de relato curto 

 

●  Día Mundial do Medio Ambiente.    

           

●  Concurso banda deseñada 

 

A biblioteca mantendrá durante o presente curso a Club de lectura co fin de potenciar o 

fomento da lectura entre os distintos membros da comunidade educativa. 

 

A biblioteca colaborará ao longo do curso coas distintas actividades que realizen os 

Departamentos Didácticos. 
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                                                      HORA DE LER 

 

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

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G. Nº 136, 13-xullo-

2007), no seu anexo V, referente ao “Proxecto Lector” recóllese o seguinte:  

“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 lectura e a inclusión de prácticas de comprensión e fomento da lectura e da 

escritura”.  

Tendo en conta isto neste curso 2018-2019 establécese una HORA de LER semanal no 

1º ciclo da ESO..  

A Hora de Ler realizarase una vez a semana de xeito alternante . Comenzarase o Luns  

de 8 outubro e rematarase o de 31  maio.  

Na primeira semana comezarase pola primeira clase do luns, a segunda semana a 

segunda clase e así sucesivamente Rematado este ciclo volverase a comezar co mesmo 

criterio. O profesor/a dunha materia non poderá fixar exames nun período lectivo 

afectado pola Hora de ler,  

Un calendario guía estará exposto nas clases para mellor información dos profesores e 

os alumnos.  

As bibliotecas de aula do 1º ciclo estarán provistas de material para alumnos e 

profesores.  

Calendario establecido para o curso actual por cursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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1º ESO A /AGR 
                                                                                       

 DÍA     HORA PROFESORADO 

7 - OUTUBRO-LUNS 9:00-9:50 Irene Pérez 

14 - OCTUBRE-LUNS 9:50-10:40 Maite Vidal 

21 - OUTUBRO-LUNS 10:40-11:30 Ofelia Bermúdez / Rita de Saa 

28 – 0UTUBRO-LUNS 12:00-12:50 Fran Jaraba 

4 - NOVEMBRO-LUNS 12:50-13:40 María Álvarez /  Mercedes Argones 

11- NOVEMBRO-LUNS 13:40-14:30 J. María Piñeiro/Noemia Ortega 

19 -  NOVEMBRO-MARTES 9:00-9:50 Irene Pérez 

26 -  NOVEMBRO-MARTES 9:50-10:40 María Álvarez / Mercedes Argones 

3 - DECEMBRO-MARTES 10:40-11:30 Ofelia B. / Luis P. / Rita de Saa 

14- XANEIRO-MARTES 12:00-12:50 Fran Jaraba 

21 - XANEIRO-MARTES 12:50-13:40 J. María Piñeiro/Noemia Ortega 

28 - XANEIRO-MARTES 13:40-14:30 Paqui A./ Concha V. /Emi M. 

5 - FEBREIRO-MÉRCORES 9:00-9:50 J. María Piñeiro/Noemia Ortega 

12 - FEBREIRO-MÉRCORES 9:50-10:40 Irene Pérez 

19 - FEBREIRO-MÉRCORES 10:40-11:30 José Alonso/ Almudena Ocejo 

4 - MARZO-MÉRCORES 12:00-12:50 María Álvarez / Mercedes Argones 

11 - MARZO-MÉRCORES 12:50-13:40 Paqui Álvarez / Concha Vilar 

18 - MARZO-MÉRCORES 13:40-14:30 Pedro Miguel González 

16 – ABRIL-XOVES  09:00-9:50 J. María Piñeiro/Noemia Ortega 

23 - ABRIL-XOVES 9:50-10:40 Ofelia Bermúdez / Rita de Saa 

30 - ABRIL-XOVES                                                           10:40-11:30 Vivian Kitt 

7 - MAIO-XOVES                                                        12:00-12:50 Maite Vidal 

14 – MAIO-XOVES                                                             12:50-13:40 Vivian Kitt 

21 – MAIO-XOVES                                                        13:40-14:30 Irene Pérez 

29 - MAIO-VENRES                                                          09:00-9:50 Pedro Miguel González 
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1º ESO B /AGR 
                                                                                       

 DÍA     HORA PROFESORADO 

7 - OUTUBRO-LUNS 9:00-9:50 Maite Vidal 

14 - OCTUBRE-LUNS 9:50-10:40 Fran Jaraba 

21 - OUTUBRO-LUNS 10:40-11:30 Mar Fdez / Mercedes Argones /Rita 

28 – 0UTUBRO-LUNS 12:00-12:50 Cristina Nogueiras 

4 - NOVEMBRO-LUNS 12:50-13:40 Antonia Glez  /  Mercedes Argones 

11- NOVEMBRO-LUNS 13:40-14:30 Miguel A. Fontán/Noemia Ortega 

19 -  NOVEMBRO-MARTES 9:00-9:50 Cristina Nogueiras 

26 -  NOVEMBRO-MARTES 9:50-10:40 Mar Fernández / Mercedes Argones 

3 - DECEMBRO-MARTES 10:40-11:30 Antonia González/ Rita de Saa 

14- XANEIRO-MARTES 12:00-12:50 Pedro Miguel González 

21 - XANEIRO-MARTES 12:50-13:40 Miguel A. Fontán/Noemia Ortega 

28 - XANEIRO-MARTES 13:40-14:30 Paqui /Carmen Pouso/Emi Mtez 

5 - FEBREIRO-MÉRCORES 9:00-9:50 Miguel A. Fontán/Noemia Ortega 

12 - FEBREIRO-MÉRCORES 9:50-10:40 Vivian Kitt 

19 - FEBREIRO-MÉRCORES 10:40-11:30 Cristina Nogueiras 

4 - MARZO-MÉRCORES 12:00-12:50 Antonia Glez  /  Mercedes Argones 

11 - MARZO-MÉRCORES 12:50-13:40 Paqui Álvarez/ Carmen Pouso 

18 - MARZO-MÉRCORES 13:40-14:30 Maite Vidal 

16 – ABRIL-XOVES  09:00-9:50 Miguel A. Fontán/Noemia Ortega 

23 - ABRIL-XOVES 9:50-10:40 Mar Fernández / Rita de Saa 

30 - ABRIL-XOVES                                                           10:40-11:30 Cristina Nogueiras 

7 - MAIO-XOVES                                                        12:00-12:50 Pedro Miguel González 

14 – MAIO-XOVES                                                             12:50-13:40 Pedro Miguel González 

21 – MAIO-XOVES                                                        13:40-14:30 José Alonso / Almudena Ocejo 

29 - MAIO-VENRES                                                          09:00-9:50 Fran Jaraba 
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1º ESO C  
                                                                                       

 DÍA     HORA PROFESORADO 

7 - OUTUBRO-LUNS 9:00-9:50 Noemia Ortega 

14 - OCTUBRE-LUNS 9:50-10:40 Irene Pérez 

21 - OUTUBRO-LUNS 10:40-11:30 Maite Vidal 

28 – 0UTUBRO-LUNS 12:00-12:50 Ofelia Bermúdez 

4 - NOVEMBRO-LUNS 12:50-13:40 Noemia Ortega 

11- NOVEMBRO-LUNS 13:40-14:30 Vivian Kitt 

19 -  NOVEMBRO-MARTES 9:00-9:50 Pedro Miguel González 

26 -  NOVEMBRO-MARTES 9:50-10:40 Noemia Ortega 

3 - DECEMBRO-MARTES 10:40-11:30 Irene Pérez 

14- XANEIRO-MARTES 12:00-12:50 María Álvarez 

21 - XANEIRO-MARTES 12:50-13:40 Ofelia Bermúdez 

28 - XANEIRO-MARTES 13:40-14:30 Elena Guerra 

5 - FEBREIRO-MÉRCORES 9:00-9:50 María Álvarez 

12 - FEBREIRO-MÉRCORES 9:50-10:40 Noemia Ortega 

19 - FEBREIRO-MÉRCORES 10:40-11:30 Pedro Miguel González 

4 - MARZO-MÉRCORES 12:00-12:50 Irene Pérez 

11 - MARZO-MÉRCORES 12:50-13:40 Maite Vidal 

18 - MARZO-MÉRCORES 13:40-14:30 Vivian Kitt 

16 – ABRIL-XOVES  09:00-9:50 Ofelia Bermúdez 

23 - ABRIL-XOVES 9:50-10:40 Irene Pérez 

30 - ABRIL-XOVES                                                           10:40-11:30 Noemia Ortega 

7 - MAIO-XOVES                                                        12:00-12:50 María Álvarez 

14 – MAIO-XOVES                                                             12:50-13:40 Carmen Pouso 

21 – MAIO-XOVES                                                        13:40-14:30 Elena Guerra 

29 - MAIO-VENRES                                                          09:00-9:50 Noemia Ortega 
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1º ESO D  
                                                                                       

 DÍA     HORA PROFESORADO 

7 - OUTUBRO-LUNS 9:00-9:50 José María Piñeiro 

14 - OCTUBRE-LUNS 9:50-10:40 Vivian Kitt 

21 - OUTUBRO-LUNS 10:40-11:30 Irene Pérez 

28 – 0UTUBRO-LUNS 12:00-12:50 Antonia González 

4 - NOVEMBRO-LUNS 12:50-13:40 Mar Fernández 

11- NOVEMBRO-LUNS 13:40-14:30 Pedro Miguel González 

19 -  NOVEMBRO-MARTES 9:00-9:50 Mar Fernández 

26 -  NOVEMBRO-MARTES 9:50-10:40 Irene Pérez 

3 - DECEMBRO-MARTES 10:40-11:30 Montse Jaúdenes 

14- XANEIRO-MARTES 12:00-12:50 José María Piñeiro 

21 - XANEIRO-MARTES 12:50-13:40 Vivian Kitt 

28 - XANEIRO-MARTES 13:40-14:30 Antonia González 

5 - FEBREIRO-MÉRCORES 9:00-9:50 Montse Jaúdenes 

12 - FEBREIRO-MÉRCORES 9:50-10:40 Concha Vilar 

19 - FEBREIRO-MÉRCORES 10:40-11:30 Irene Pérez 

4 - MARZO-MÉRCORES 12:00-12:50 José María Piñeiro 

11 - MARZO-MÉRCORES 12:50-13:40 Pedro Miguel González 

18 - MARZO-MÉRCORES 13:40-14:30 Mar Fernández 

16 – ABRIL-XOVES  09:00-9:50 Irene Pérez 

23 - ABRIL-XOVES 9:50-10:40 Pedro Miguel González 

30 - ABRIL-XOVES                                                           10:40-11:30 Mar Fernández/Mercedes Argones 

7 - MAIO-XOVES                                                        12:00-12:50 José María Piñeiro 

14 – MAIO-XOVES                                                             12:50-13:40 Antonia González 

21 – MAIO-XOVES                                                        13:40-14:30 Vivian Kitt 

29 - MAIO-VENRES                                                          09:00-9:50 José María Piñeiro 
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2º ESO A /AGR 
                                                                                       

 DÍA     HORA PROFESORADO 

7 - OUTUBRO-LUNS 9:00-9:50 Carmen Penas 

14 - OCTUBRE-LUNS 9:50-10:40 Noemia Ortega / Clara Ogando 

21 - OUTUBRO-LUNS 10:40-11:30 Vivian Kitt / Isabel Flores 

28 – 0UTUBRO-LUNS 12:00-12:50 Carmen Pouso / Teresa Prieto 

4 - NOVEMBRO-LUNS 12:50-13:40 Montse Jaúdenes 

11- NOVEMBRO-LUNS 13:40-14:30 Carmen Pouso/ Almudena Ocejo 

19 -  NOVEMBRO-MARTES 9:00-9:50 Carmen Penas 

26 -  NOVEMBRO-MARTES 9:50-10:40 Cristina Nogueiras/Celia Soengas 

3 - DECEMBRO-MARTES 10:40-11:30 Noemia Ortega / Clara Ogando 

14- XANEIRO-MARTES 12:00-12:50 Vivian Kitt / Raquel Sánchez 

21 - XANEIRO-MARTES 12:50-13:40 Iria Piñeiro 

28 - XANEIRO-MARTES 13:40-14:30 Miguel Cameselle/ Raquel Sánchez 

5 - FEBREIRO-MÉRCORES 9:00-9:50 Victoria González 

12 - FEBREIRO-MÉRCORES 9:50-10:40 Iria Piñeiro 

19 - FEBREIRO-MÉRCORES 10:40-11:30 Noemia Ortega / Clara Ogando 

4 - MARZO-MÉRCORES 12:00-12:50 Carmen Penas 

11 - MARZO-MÉRCORES 12:50-13:40 Carmen Penas 

18 - MARZO-MÉRCORES 13:40-14:30 Joao Palomo / Celia Soengas 

16 – ABRIL-XOVES  09:00-9:50 Vivian Kitt / Raquel Sánchez 

23 - ABRIL-XOVES 9:50-10:40 Noemia Ortega / Clara Ogando 

30 - ABRIL-XOVES                                                           10:40-11:30 Victoria González 

7 - MAIO-XOVES                                                        12:00-12:50 Cristina Nogueiras/ Román Raña 

14 – MAIO-XOVES                                                             12:50-13:40 Iria Piñeiro 

21 – MAIO-XOVES                                                        13:40-14:30 Montse Jaúdenes 

29 - MAIO-VENRES                                                          09:00-9:50 Carmen Penas 
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2º ESO B /AGR 
                                                                                       

 DÍA     HORA PROFESORADO 

7 - OUTUBRO-LUNS 9:00-9:50 Iria Piñeiro 

14 - OCTUBRE-LUNS 9:50-10:40 José María Piñeiro/ Clara Ogando 

21 - OUTUBRO-LUNS 10:40-11:30 Teresa Prieto 

28 – 0UTUBRO-LUNS 12:00-12:50 Teresa Prieto / Concha Vilar 

4 - NOVEMBRO-LUNS 12:50-13:40 Victoria González 

11- NOVEMBRO-LUNS 13:40-14:30 Montse Jaúdenes 

19 -  NOVEMBRO-MARTES 9:00-9:50 Teresa Prieto 

26 -  NOVEMBRO-MARTES 9:50-10:40 Joao Palomo / Celia Soengas 

3 - DECEMBRO-MARTES 10:40-11:30 José María Piñeiro/ Clara Ogando 

14- XANEIRO-MARTES 12:00-12:50 Miguel Cameselle/ Raquel Sánchez 

21 - XANEIRO-MARTES 12:50-13:40 Montse Jaúdenes 

28 - XANEIRO-MARTES 13:40-14:30 Vivian Kitt / Raquel Sánchez 

5 - FEBREIRO-MÉRCORES 9:00-9:50 Teresa Prieto 

12 - FEBREIRO-MÉRCORES 9:50-10:40 Victoria González 

19 - FEBREIRO-MÉRCORES 10:40-11:30 José María Piñeiro/ Clara Ogando 

4 - MARZO-MÉRCORES 12:00-12:50 Iria Piñeiro 

11 - MARZO-MÉRCORES 12:50-13:40 Vivian Kitt / Raquel Sánchez 

18 - MARZO-MÉRCORES 13:40-14:30 Cristina Nogueiras / Celia Soengas 

16 – ABRIL-XOVES  09:00-9:50 Miguel Cameselle/ Raquel Sánchez 

23 - ABRIL-XOVES 9:50-10:40 José María Piñeiro/ Clara Ogando 

30 - ABRIL-XOVES                                                           10:40-11:30 Iria Piñeiro 

7 - MAIO-XOVES                                                        12:00-12:50 Joao Palomo / Román Raña 

14 – MAIO-XOVES                                                             12:50-13:40 Fernando Glez /Almudena Ocejo 

21 – MAIO-XOVES                                                        13:40-14:30 Victoria González 

29 - MAIO-VENRES                                                          09:00-9:50 Teresa Prieto 
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2º ESO C  
                                                                                       

 DÍA     HORA PROFESORADO 

7 - OUTUBRO-LUNS 9:00-9:50 Almudena Ocejo / Fernando Glez 

14 - OCTUBRE-LUNS 9:50-10:40 Iria Piñeiro 

21 - OUTUBRO-LUNS 10:40-11:30 Montse Jaúdenes 

28 – 0UTUBRO-LUNS 12:00-12:50 Mar Platero 

4 - NOVEMBRO-LUNS 12:50-13:40 Pedro Miguel González 

11- NOVEMBRO-LUNS 13:40-14:30 Ángel Núñez 

19 -  NOVEMBRO-MARTES 9:00-9:50 Celia Soengas 

26 -  NOVEMBRO-MARTES 9:50-10:40 Pedro Miguel González 

3 - DECEMBRO-MARTES 10:40-11:30 Ángel Núñez 

14- XANEIRO-MARTES 12:00-12:50 Victoria Gónzalez 

21 - XANEIRO-MARTES 12:50-13:40 Raquel Sánchez 

28 - XANEIRO-MARTES 13:40-14:30 Mar Platero 

5 - FEBREIRO-MÉRCORES 9:00-9:50 Raquel Sánchez 

12 - FEBREIRO-MÉRCORES 9:50-10:40 Mar Platero 

19 - FEBREIRO-MÉRCORES 10:40-11:30 Ángel Núñez 

4 - MARZO-MÉRCORES 12:00-12:50 Raquel Sánchez 

11 - MARZO-MÉRCORES 12:50-13:40 Victoria Gónzalez 

18 - MARZO-MÉRCORES 13:40-14:30 Raquel Sánchez 

16 – ABRIL-XOVES  09:00-9:50 Mar Platero 

23 - ABRIL-XOVES 9:50-10:40 Carmen Pouso 

30 - ABRIL-XOVES                                                           10:40-11:30 Montse Jaúdenes 

7 - MAIO-XOVES                                                        12:00-12:50 Iria Piñeiro 

14 – MAIO-XOVES                                                             12:50-13:40 Celia Soengas 

21 – MAIO-XOVES                                                        13:40-14:30 Pedro Miguel González 

29 - MAIO-VENRES                                                          09:00-9:50 Mar Platero 
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2º ESO D  
                                                                                       

 DÍA     HORA PROFESORADO 

7 - OUTUBRO-LUNS 9:00-9:50 Peregrina Pintos 

14 - OCTUBRE-LUNS 9:50-10:40 Carmen Penas 

21 - OUTUBRO-LUNS 10:40-11:30 Pedro Miguel González 

28 – 0UTUBRO-LUNS 12:00-12:50 Victoria González 

4 - NOVEMBRO-LUNS 12:50-13:40 José María Piñeiro 

11- NOVEMBRO-LUNS 13:40-14:30 Raquel Sánchez 

19 -  NOVEMBRO-MARTES 9:00-9:50 Xurxo Domonte 

26 -  NOVEMBRO-MARTES 9:50-10:40 Montse Jaúdenes 

3 - DECEMBRO-MARTES 10:40-11:30 Joao Palomo 

14- XANEIRO-MARTES 12:00-12:50 Carmen Penas 

21 - XANEIRO-MARTES 12:50-13:40 Pedro Miguel González 

28 - XANEIRO-MARTES 13:40-14:30 José María Piñeiro 

5 - FEBREIRO-MÉRCORES 9:00-9:50 Concha Vilar 

12 - FEBREIRO-MÉRCORES 9:50-10:40 Carmen Penas 

19 - FEBREIRO-MÉRCORES 10:40-11:30 Joao Palomo 

4 - MARZO-MÉRCORES 12:00-12:50 Montse Jaúdenes 

11 - MARZO-MÉRCORES 12:50-13:40 Peregrina Pintos 

18 - MARZO-MÉRCORES 13:40-14:30 PIÑEIRO J. Mª 

16 – ABRIL-XOVES  09:00-9:50 Peregrina Pintos 

23 - ABRIL-XOVES 9:50-10:40 Raquel Sánchez 

30 - ABRIL-XOVES                                                           10:40-11:30 José María Piñeiro 

7 - MAIO-XOVES                                                        12:00-12:50 Victoria González 

14 – MAIO-XOVES                                                             12:50-13:40 Joao Palomo 

21 – MAIO-XOVES                                                        13:40-14:30 Carmen Penas 

29 - MAIO-VENRES                                                          09:00-9:50 Almudena Ocejo/Carmen Pouso 
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1.-NOME DO CLUB DE LECTURA: O CASTRO. 

O nome do club pretende identificarse co centro e máis coa contorna na que este se 

asenta; é, polo tanto, unha distinción fundamentalmente localizadora, á marxe da 

significación histórica e cultural que encerra este termo para Galicia e a cidade. Non é 

tanto unha cuestión de nome, como  de espírito lector no que pretendemos involucrar 

un número axeitado de persoas para podernos traballar a gusto e ao mesmo tempo 

con ilusión. 

 2.-HISTORIA: 

A nosa historia ten un pasado semellante ao de outros moitos clubs de lectura que 

están a traballar nos diferentes niveis de ensino por toda Galicia. O Club leva 

funcionando xa doce cursos se contamos co presente 2019-2020. Evidentemente, cada 

club ten a súa propia dinámica, e no noso caso creo que se cumpriron as expectativas, 

polo menos internamente. As novas tecnoloxías deben ser incorporadas aos procesos 

de ensino-aprendizaxe , temos xa blogue do club de lectura, e polo tanto un club de 

lectura virtual . A páxina Web do centro que inclúe unha sección reservada ao club de 

lectura, para así difundir as nosas actividades, a toda a comunidade educativa. 

 Na memoria remitida o curso pasado xa quedou patente toda a dinámica desenvolta 

ao redor da Biblioteca e das diferentes actividades recollidas, que en moitos dos casos 

se interrelacionan, por iso é moi frecuente que aproveitando a presenza de persoas 

especialistas nalgún tema se rentabilice o seu labor para diferentes colectivos (club de 

lectura, dinamización da Biblioteca, etc). 

A visibilidade do colectivo dentro do centro é coñecida, aínda que anualmente sexa 

preciso retomar as iniciativas que vai levar a cabo o club de lectura. Da última edición 

queda un grato recordo de cando o alumnado implicado no club se paseou polas aulas 

de ESO recitando poemas con motivo do Día da Poesía, o Día da Paz , por suposto, das 
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lecturas compartidas levadas a cabo ao longo dos cursos pasados, e mesmo como os 

máis pequenos do club fixeron de pregoeiros polas aulas o Día das bibliotecas. 

Pola campaña de captación realizada ata o momento na presente edición xa está 

confirmado que o número de membros do Club de Lectura vaise manter e mesmo 

incrementarse. O número dos  membros do club de lectura increméntase, entre o 

alumnado do 1º e no 2º ciclo de ESO ven estabilizándose, no Bacharelato aínda non hai 

alumnado, o club manga mantense e incorpórase o club en inglés. Todo apunta a que 

serán catro  grupos de traballo, un club de alumnado de 1º de 5 membros e 2º da ESO 

duns 5 membros, un club de lectura Junior de 8 membros, ata agora, con alumnado de 

3º da ESO, pois o alumnado de 4º da ESO está por volver do PILI Vigo no Reino Unido, o 

club manga e o club de inglés, co cal o número incrementarase sensiblemente ,  e o 

club de lectura Senior de a profesorado e alumnado de bacharelato, país e vaise 

ofrecer a Asociación de veciños do Barrio a posibilidade de participar neste Club de 

adultos. A realidade unha vez iniciadas as reunións determinará o modo de levar este 

club. 

Co fin de estimular a participación de varóns nos grupos de lectura, púxose en marcha 

o curso pasado o Club Manga e tivo gran éxito de participantes; este club contribuíu a 

fomentar tamén a participación de alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo. 

Este curso incorporamos unha novidade grazas á participación do Departamento de 

Inglés. O auxiliar de conversa encargarase do Club en Inglés dirixido a 3º, 4º ESO e 1º 

Bacharelato que se reunirá os luns despois de comer e antes das clases da tarde. 

 

3-FINALIDADES: 

A finalidade é contribuír cun gran máis de area a esta duna móbil que cada ano nos 

abre novos camiños. As persoas que colaboran de maneira directa ou indirecta na 

organización e continuidade do proxecto son conscientes de que supón moitos 
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atrancos e que imos procurar que a poboación lectora do centro sirva de estímulo para 

aqueles que non o son tanto ou moi pouco. 

 Polo tanto, non nos propoñemos grandes metas, porque un feito contundente é que 

aquel alumnado que ama a lectura non é preciso estimulalo porque sabe moi ben o 

que lle interesa e incluso lle resulta inoportuna esta viaxe, e o reto de implicar algún 

máis non é tarefa doada, pero non imposible. E nisto estamos. 

O propósito fundamental deste ano é implicar más adultos no club e implicar a adultos 

do barrio. 

O club de lectura e a biblioteca escolar están intimamente relacionados, son os 

membros do equipo de biblioteca xunto coa coordinadora da mesma quen veñen , 

durante estes oito cursos, dinamizando este club de lectura , manténdoo e mesmo, 

intentando incrementar ,curso a curso, o número de integrantes do club. 

Un dos puntos fundamentais do noso Proxecto Lector é potenciar o hábito lector entre 

o noso alumnado. Moitas son as nosas propostas para iso, bibliotecas de aula, hora de 

ler, concurso de lectura, e mesmo o club de lectura. Somos da idea que este club 

facilita ao alumnado que pola súas características xa e un bo lector, compartir as súas 

lecturas con outros rapaces e adultos que comparten  o seu gusto pola lectura. Pero 

somos conscientes que estes bos lectores animan aos seus compañeiros que, por 

múltiples razóns, non están feitos a ler, a vir e compartir os seus momentos lectores. A 

proba a temos neste curso onde alumnos integrantes do club de lectura animaron aos 

seus compañeiros e o número de membros para este curso  increméntase e mesmo 

somos optimistas e unha vez rematado o prazo de inscrición pode verse incrementado 

aínda máis. Tendo en conta que o noso club é un  club totalmente aberto, ao longo do 

curso sempre pódense ir incorporando novos membros, dado que é o que soe ocorrer. 

 

4.-ACTIVIDADES PREVISTAS:   
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Como club de lectura no que estamos constituídos, e sendo de ambiente escolar, a 

actividade fundamental é a lectura sen restricións de xénero, autor, época, etc. A 

lectura en  solitario ou  compartida, ou simultánea, é o obxectivo primeiro que nos 

propoñemos, seguida das reflexións e opinión dos membros do grupo. 

A toma de contacto dos membros do club de lectura cos autores realizarémola tendo 

reunión con algún escritores que poidan enriquecer a lectura das obras con algunha 

presenza nas sesión dalgún escritor. 

Nalgunha ocasión seguirá a aquela a presentación audiovisual da lectura cando exista 

esa posibilidade ou xa se procura que exista, ben en DVD na propia Biblioteca ou 

asistindo ao cine en sala comercial. 

Pensamos nesta edición realizar algunha das rutas de escritores que existen ao longo 

da xeografía galega (Ruta rosaliana, d´A esmorga, de Curros, de Carlos Casares, 

Santiago, etc.). 

No mesmo club de lectura estamos a preparar sesións de cine, a levar a cabo os martes 

e xoves en horario de tarde , co fin de acercar aos membros películas  cun trasfondo 

didáctico , adaptado aos diferentes contidos transversais do currículo. 

Intentaremos consolidar a visita para os membros do club a algunha biblioteca 

municipal , e acudir a exposición  de libros, e mesmo presentacións  e firmas de 

escritores. 

Para impulsar a lectura en galego o club de lectura  alterna as lecturas en lingua castelá 

e lingua galega e mesmo, dado que temos lectores que se decantan polo galego as 

veces  se é posible ofrécense as lecturas en  ambas as dúas linguas. 

A participación do club de lectura na I e II Quedada literaria de Vigo e bisbarra e o 

compromiso de participación en edicións posteriores onde a lectura en galego e o 

motor dos organizadores, deixan clara pola nosa parte o impulso da lingua galega. 

A actividade de conta contos iniciada nos cursos pasados polo club e a biblioteca terá 

continuidade este curso e todos os contos son  en lingua galega. 
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5- NÚMERO DE INTEGRANTES DO CLUB  DE LECTURA O CASTRO   

En canto ao número de participantes comprometido, deuse de prazo ata o dia 17 de 

Outubro para inscribirse, a día de hoxe temos dentro do club 10 alumnos e alumnas do 

1º ciclo da ESO,  8 do 2º ciclo da ESO, ninguén, de momento, do Bacharelato, 14 do 

club manga, 5 do club de inglés,  e profesoras que se encargarán de moderar algunha 

das postas en común de determinadas lecturas que pola súa temática resulten máis 

complexas. Con respecto ao curso pasado, o número de membros do Club mantense e 

mesmo aumentará á volta do alumnado de 4º da ESO, 40 membros. Valoraremos 

dividir o 2º ciclo da ESO en dous grupos se o número de membros aumenta demasiado, 

para mellorar a participación e funcionamento do club. Ao ser un  club aberto pódese 

seguir incrementando ao longo do curso ou en determinadas lecturas. 

A presenza de profesores do centro como colaboradores do club de lectura pasará por 

implicar a integrantes do claustro nas postas en común. A idea é que distintos 

profesores participen como coordinadores das sesións e aporten a súa visión das 

lecturas. 

6.-FORMA DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO: 

 Os pasos a seguir en canto a funcionamento, pasan en primeiro lugar por unha 

reunión aberta cun moderador encargado de convocala e de non existir propostas do 

grupo, o moderador e responsable deste proxecto será o que propoña os temas ou 

títulos correspondentes. Co mo se reflicte nas proposta de lectura estas tendo en conta 

a marcha e evolución do club poderán ir cambiando  e mesmo incrementándose ao 

longo do curso. 

 De seguido abrirase a posibilidade de realizar lecturas conxuntas ou individualmente e 

a continuación a posta en común de capítulos, títulos, etc. As conclusións e puntos de 

vista daráselles publicidade na páxina Web do centro ou no blogue . As reunións para 

aposta en común, lecturas conxuntas e demais , realizaranse fora de horario lectivo , os 

luns, aproveitando o descanso do xantar pola tarde na biblioteca. Nalgún recreo os 

membros do club de lectura reuniranse para proceder ao reparto de libros , decisión de 
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lectura e demais e as veces postas en común dalgún dos libros. Dado o diferente nivel 

de lectura dos membros do club (1º da ESO ata Bacharelato), haberá unha reunión 

conxunta en gran grupo, e logo distribuiranse en distintos grupos, normalmente a 

distribución ven dada por ciclos., e niveis. Isto non imposibilita a lectura as veces 

conxuntas e compartidas de tódolos membros do club en conxunto. 

 

7.-HORARIO E CALENDARIO: 

As persoas que estamos involucradas na dinamización da Biblioteca  somos en parte as 

mesmas que están no Club de lectura; por iso o horario está directamente relacionado 

con ese punto de partida. 

Hai que dicir, se non se sabe, que a Biblioteca está practicamente  aberta en todo o 

horario lectivo máis dúas tardes de entre tres que non hai clase e atendida en todo 

momento por profesorado. Con esta premisa cremos que queda clara a vontade da 

Dirección de primar a Biblioteca e que é labor do equipo de Biblioteca aproveitar esta 

situación. 

 O número de lecturas previstas por trimestre é de unha e agora mesmo estamos a 

recoller entre os rapaces e profesores propostas razoadas de lecturas para elaborar o 

listado de libros achegamos no proxecto lecturas que nestes momentos nos parecen  

axeitadas pero que poderían de xeito cambiar. 

As previsións de lectura poden variar normalmente increméntanse o número de 

lecturas por trimestre pero depende as veces da vontade lectora dos distintos 

participantes. O que si é a nosa vontade é potenciar o uso da lingua galega , e  achegar 

ao club lecturas en distintos xéneros. Ao longo do curso intentaremos seleccionar  

escolmas de poesía e algunha obra teatral para poder facer en conxunto. 
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HORARIO, LECTURAS E CALENDARIO PREVISTO 

TEMPORALIZACIÓN 

1º TRIMESTRE 

Todos os cursos 1ª Reunión 17 Outubro Recreo 

1º ESO Reparto do libro  17 Outubro Recreo 

Posta en común  18 de Novembro Recreo 

2º ESO Reparto do libro 17 Outubro Recreo 

Posta en común  18 de Novembro Xantar 

3º- 4º ESO Reparto do libro 17 Outubro Recreo 

Posta en común 25 Novembro Xantar 

MANGA 
Reparto do libro 17 Outubro Recreo 

Posta en común  2 Decembro Xantar 

INGLÉS 
Reparto do libro 21 Outubro Recreo 

Posta en común 2 decembro Xantar 

2º TRIMESTRE 

1º ESO Reparto do libro  9 Decembro Recreo 

Posta en común  17 Febreiro Recreo 

2º ESO Reparto do libro  9 Decembro Recreo 

Posta en común  17 Febreiro Xantar 

3º- 4º ESO Reparto do libro  9 Decembro Recreo 

Posta en común  2 Marzo Xantar 

MANGA 
Reparto do libro  2 Decembro Recreo 

Posta en común  10 Febreiro Xantar 

INGLÉS 
Reparto do libro  9 Decembro Recreo 

Posta en común  10 Febreiro Xantar 

3º TRIMESTRE 

1º ESO Reparto do libro  9 Marzo Recreo 

Posta en común  18 maio Recreo 

2º ESO Reparto do libro  9 Marzo Recreo 

Posta en común  18 Maio Xantar 

3º- 4º ESO Reparto do libro  9 Marzo Recreo 

Posta en común  25 Maio Xantar 

MANGA Reparto do libro  9 Marzo Recreo 

Posta en común  11 Maio Xantar 

INGLÉS Reparto do libro  9 Marzo Recreo 

Posta en común  11 Maio Xantar 

Todos os cursos Festa final 19 Xuño 5º y 6ª hora 
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LECTURAS PREVISTAS 

1º TRIMESTRE 

1º ESO De Victoria para Alejandro (Mª Isabel Molina) 

2º ESO El curioso incidente del perro a medianoche (Mark Haddon) 

3º- 4º ESO Wonder. La lección de August (R.J. Palacio) 

BACHARELATO A ira dos mansos (Manuel Esteban) 

MANGA * Escolma de cómic manga 

INGLÉS * Escolma de libros en lingua inglesa 

2º TRIMESTRE 

1º ESO O carteiro de Bagdad (Marcos Calveiro) 

2º ESO As lágrimas de Shiva (César Mallorquí) 

3º- 4º ESO Unha bolsa de canicas (Joseph Joffo) 

BACHARELATO Futuro Imperfecto (Julia Alonso Díaz) Gallego 

MANGA * Escolma de cómic manga 

INGLÉS * Escolma de libros en lingua inglesa 

3º TRIMESTRE 

1º ESO El paso del estrecho (Fernando Lalana) 

2º ESO Un monstruo viene a verme (Patrick Ness) 

3º- 4º ESO Tocando el cielo  (Michaela y Elaine De Prince) 

BACHARELATO Enderezo descoñecido (Kressmann Taylor) 



BIBLIOTECA IES DO CASTRO 

 

*Escolma de mangas, len un cómic distinto cada un, un ao trimestre, mínimo: 

Sword Art online. Fairy dance. 1 Detective Conan 1 

Sword Art online. Fairy dance. 3 One Piece 1- 4 

Old boy. 1-2 Dragon ball 1 

Dr. Stone 1 Master Keaton. ReMaster 1 

Black Butler I Monster Kanzenban 1- 4 

Pretty Guardian sailor moon vol. 1 Anohana 1- 3 
The legend of Zelda. Ocarina of time 1-6 Orange 1-5 

Tokyo Ghoul 1-5 Sumo  sacerdote Imhotep 1 

Yotsuba! 1- 2 Children of the whales 1 - 6 

I am a hero 1 The promise neverland  1 - 6 

Platinum end 1 Moriarty el patriota 1-2 

O.U.T Drifting Dragons 1 

MAGI. El laberinto de la magia 1 Guardianes de la noche 1 

Rosario to vampire 1- 4 Your name. 01-02 

El dulce hogar de Chi 1 Aquella vez que me convertí en slime 1 

Inazuma Eleven 1-2 Atelier of Witch Hat 1 - 4 

Armamento alquimista 1- 4 Black Torch 1 

Resident evil: marhawa desiere 1 La posada de los objetos perdidos 1-2 

Naruto 1 Kuro 1-3 

The Cradle of the sea 1 Death Note Ed. Glenat 1- 5 

Lobo solitario y su cachorro  1 Saint Seiya Integral 1 

Dr. Slump 1 Dragon ball 1 

*Escolma de libros en lingua inglesa 

Farenheit 451. The giver. 

Buried beneath the Baobab tree. Diary of Anne Frank. 

The curious incident of the dog in the 

night-time. 

Wonder. 

Refugee boy. The joyluck club. 

Animal farm. To kill a mocking bird. 

The house on Mango Street. The catcher in the rye. 

Of mice and men. The Great Gatsby. 

The outsiders. Interpreter of malodies. 

 

MANGA * Escolma de cómic manga 

INGLÉS * Escolma de libros en lingua inglesa 



BIBLIOTECA IES DO CASTRO 

8.-MEDIOS PREVISTOS PARA A DIFUSIÓN ENTRE A     

COMUNIDADE EDUCATIVA: 

A primeira acción que se está levando a cabo estes días é a de captación de “novos 

socios” cunha campaña informativa en carteis ao longo do Instituto, ademais de 

anuncialo na páxina web do centro aproveitando a primeira entrega de novidades en 

formato papel e dixital. Aproveitamos tamén as sesións iniciais de presentación da 

biblioteca , para facer promoción do noso club , sobre todo entre o alumnado de nova 

incorporación. 

O contacto coas familias e o resto da C. Educativa tamén se fixo a través da 

comunicación á ANPA e ao ser incluída como actividade no Programación Xeral Anual, 

presentada ao Claustro e aprobada polo Consello Escolar. 

Pensamos que o blogue de club de lectura , xunto co blogue da biblioteca e mesmo a 

páxina web do centro, o Facebook e Twitter da biblioteca e o medio mais axeitado para 

a difusión deste club , aínda que xa arraigado no centro dende hai sete cursos, cremos 

que debemos mantelo vivo e activo entre toda a comunidade educativa. No blogue da 

biblioteca e polo tanto o club de lectura, ten reservado un espazo, de xeito que cremos 

que a difusión deste club entre os membros da comunidade educativa é efectiva, e a 

proba é o aumento nos membros do club de lectura: 

Blogue Biblioteca Ies do Castro : http://bibliotecadocastro.blogspot.com/ 

Blogue Lecturas do Castro: http:// lecturasdocastro.blogspot.com 

Páxina web : http://centros.edu.xunta.es/iesdocastro/ 

Facebook: Biblioteca  Ies Do Castro  

Twitter: @Bibliodocastro 

 

PERSOA RESPONSABLE DO CLUB DE LECTURA: 

http://centros.edu.xunta.es/iesdocastro/


BIBLIOTECA IES DO CASTRO 

Almudena Ocejo Azcuénaga 

CURSOS DE FORMACIÓN DA COORDINADORA DO CLUB DE LECTURA 

G1802081 - XII Xornada dos clubs de lectura. Curso 2018-2019 (07/06/2019) 

G1802025 - IX Xornadas de bibliotecas escolares de Galicia. Curso 2018-2019  

(09/11/2018 - 10/11/2018)     

(PFPP V1831138) V1805166 -  PFPP V1831138 Dinamizando a biblioteca do IES do 

Castro Coordinación  (09/11/2018 - 07/06/2019)                                                                                                                                                                                                                                  

G1702012 - XI Xornadas dos Clubs de Lectura (01/06/2018) 

G1602013 - X Xornadas dos Clubs de Lectura (17/06/2017) 

G1602011 - VII Xornadas de Bibliotecas Escolares de Galicia (18/11/2016 - 19/11/2016) 

G1502008 - IX Xornadas dos Clubs de Lectura (20/06/2016) 

V1501014 - Biblioteca escolar. Centro de recursos da información. Nivel I. V15 

(19/11/2015 – 17/12/2015) 

G1502012 - VI Xornadas de Bibliotecas Escolares de Galicia (20/11/2015 – 21/11/2015) 

G1402015- VIII Xornada dos Clubs de lectura (05/06/2015) 

G1402014- V Xornadas de bibliotecas escolares de Galicia (07/11/2014 – 08/11/2014) 

 Club de Lectura forma parte da Programación Xeral Anual do centro, e foi aprobado no 

claustro o dia 17 de setembro e ratificado polo Consello Escolar do Centro o 11 de 

outubro 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaInicio.do?DIALOG-EVENT-verAct=verAct&cod_actividade=88268
https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaActividadeCFR.do?DIALOG-EVENT-verAct=verAct&accion=proxecto&codigo=93329&xaActividade=si
https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaActividadeCFR.do?DIALOG-EVENT-verAct=verAct&accion=proxecto&codigo=93329&xaActividade=si
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                                              ITINERARIOS LECTORES 

 

 

 Especificados nas distintas programacións dos Departamentos Didácticos. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 
• Cumprimento dos obxectivos. 

• Organización de espazos e tempos 

• Uso e organización da biblioteca. 

• Estratexias de comprensión lectora. 

• Fomento da lectura. 

• Integración das TIC. no plan. 

• Implicación das familias e do entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIACIÓN DO PLAN 

 
• Rexistro de datos realizado polo profesorado. 

• Enquisas ao profesorado para avaliar o plan. 

• Enquisas ao alumnado para recadar información sobre a súa participación, opinións, 

suxestións… 

• Valoracións obtidas das sesións de avaliación 

 

 

 

 

 

 

 

A Coordinadora da biblioteca                       Vigo  20 de outubro 2019 

 

Carmen Vilariño Agras 
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