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1.- OBXECTIVOS
O Plan Anual de Lectura debe contemplar aqueles elementos, condicións, actividades e
intervencións ordenadas ao longo do curso que se encamiñen a promover e desenvolver
a lectura desde o propio centro educativo. Desde o convencemento do valor da lectura
para o desenvolvemento da intelixencia por parte do Claustro, desde a pedagoxía do
exemplo contribuirase a espertar no alumnado o desexo de ler, se ben o afianzamento
dun hábito lector ao longo dun período de escolaridade require dunhas mínimas
condicións que permitan ao alumno/a:
 Atopar variedade de xéneros e soportes á hora de manifestar a necesidade e o
desexo de ler. O centro deberá ofrecer diversidade de obras literarias e
documentos para investigar, facilitar a creación etc., mediante a configuración
dunha colección variada/corpus equilibrado de obras de ficción, clásicas,
contemporáneas e de fondo informativo e documental adaptado ás diversas áreas
de coñecemento, aos niveis, ás idades e á diversidade cultural do alumnado.
 O profesorado responsable da biblioteca e do proxecto lector poderá
proporcionar asesoramento bibliográfico ao alumnado de xeito personalizado.
 A posibilidade de informarse, documentarse e investigar, permitindo establecer
relación entre as diferentes disciplinas do saber e manifestacións culturais,
adquirindo habilidades de traballo autónomo no emprego de recursos
dispoñibles dentro e fóra do centro.
 Oportunidades de compartir lecturas de textos literarios ou documentais de
produción propia ou allea que faciliten ferramentas para crear/difundir escritos,
creación, argumentacións...
 Dispor de momentos para asistir á presentación de libros, revistas, encontros con
autores, ilustradores, lecturas conxuntas...
 Recibir orientación para dirixilo –segundo o perfil de lector– a outros centros de
documentacións, bibliotecas, concertos, exposicións etc.
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 Utilizar de xeito autónomo os servizos postos en marcha pola biblioteca escolar,
así como participar e beneficiarse dunha política global do centro en relación á
formación lectora.

2.- Resultados da enquisa realizada sobre uso da biblioteca e hábitos lectores

-

En primeiro lugar debemos destacar, sempre en situación Pre-Covid, a diferenza
entre o uso da biblioteca escolar do alumnado de ESO e Bacharelato que a usan
maioritariamente nos recreos, e o alumnado de Ciclos Formativos que a usa
esporadicamente para consulta e préstamos (unha porcentaxe elevada non a usa
nunca).

-

Aumenta nos últimos anos de xeito considerable o uso da biblioteca escolar polo
profesorado para realizar actividades cos alumnos/as, isto está en consonancia
coa petición maioritaria do alumnado de utilizala para facer traballos en grupo e
co profesorado.

-

As actividades máis realizadas na biblioteca escolar son a consulta e préstamo de
libros, principalmente os de lectura obrigatoria, ou para empregar na hora de ler.

-

Respecto ás suxestións do alumnado para mellorar a biblioteca, ademais de
empregala máis co profesorado, son que houbese máis libros do seu gusto e
vinculados ás novas tecnoloxías (documentos electrónicos e máis ordenadores).
Outras peticións son que estivese máis horas aberta, que se puidesen facer
traballos en grupo e que houbese máis espazo para ler e traballar, o espazo da
biblioteca quedouse pequeno nos últimos tempos.

-

Os temas que máis interesan son, para o alumnado de Ciclos Formativos os
materiais de cadansúa especialidade e para os demais información para facer os
traballos escolares e temas do seu interese (sexualidade, drogas, relacións
persoais, ocio e tecnoloxías); a temática literaria que máis interesa é romántica
terror, misterio, comic histórico, policíaca, amor, drama...

-

Respecto ao uso da biblioteca pública é moito menor que o da biblioteca escolar.
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-

Sobre o gusto pola lectura destacamos unhas porcentaxes que reflicten que a
máis da metade do alumnado gústalle moito ou bastante ler. Estas respostas
están en consonancia co ambiente lector na casa (porcentaxes parecidas respecto
aos índices de lectura das persoas coas que conviven) unha ampla maioría afirma
ter máis de cen libros na casa. Hai que ter en conta que o alumnado ten moitas
lecturas obrigatorias ao longo do curso. A procedencia dos libros que len é
maioritariamente propios seguidos do préstamo da biblioteca escolar. En canto
ás recomendacións lectoras adoitan seguir as dos amigos/as e en segundo lugar
as das profesoras/es. E as persoas que lles resultan de referencia como lectoras
son as amizades e a nai.

-

Respecto aos xéneros de preferencia o que máis gusta é a novela romántica, de
intriga e fantasía, o conto e o cómic, mentres que o que menos gusta son os
libros de coñecemento, outros xéneros e o teatro.

-

As linguas de lectura son en 1º lugar o castelán, seguido do galego e o inglés.

-No tocante aos libros máis prestados destacan:
1 As bruxas de Roald Dahl
2 Orgullo y prejuicio de Jane Austen
3 O que sei do silencio de Andrea Maceiras
4 Escarlatina a cociñeira defunta de Ledicia Costas
5 La Fundación de Buero Vallejo
6 POET X de E. Acevedo

-

Os textos que deixaron máis influencia no alumnado son El niño con el pijama
de rayas, Cando petan na porta pola noite, A esmorga, Vaiche boa!,
Xoeliki….mesturando os clásicos coa literatura xuvenil. Chama a atención o
feito de que a maioría destes libros estean en galego mentres que eles prefiren ler
en castelán.
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3.- ESPAZOS E TEMPOS
A nosa biblioteca conta cun espazo de 85 m2 composto por 69 andeis de 2 m.x40 cms. e
catro andeis de 50x60 cms., 8 mesas con seis cadeiras cada unha, dúas mesas para a
xestión con ordenador e impresora, un expositor con rodas, unha nova sinalización dos
fondos, nos andeis, un expositor lixeiro para revistas e prensa e dúas butacas para crear
un recuncho de lectura informal, 6 equipos informáticos que permiten facer traballos de
investigación de aula, formación de usuarios e tratamento de información na biblioteca,
andeis cun fondo de 30 cms. para os fondos nos novos formatos (DVD, CD, programas
informáticos, CD-ROM ....), canón e pantalla para proxección de audiovisuais e unha
impresora para a realización de traballos do alumnado con menos recursos.
Dispoñemos de máis de 10.000 volumes aproximadamente, dos cales o 56%
corresponden a literatura (ficción, xuvenil e clásicos) e o 44% a obras informativas.
Nestes últimos cursos vaise facendo o expurgo segundo se completa a catalogación dos
fondos existentes antes de instalar o Programa Meiga. Ademais ampliouse
considerablemente a sección de cómic e banda deseñada e creouse a sección de
audiovisuais.
A causa das características dunha parte do noso alumnado (inmigrantes,
pertencentes a medios desfavorecidos, con dificultades de aprendizaxe...) creamos unha
biblioteca inclusiva coa adquisición de materiais especiais para eliminar e salvar
diferenzas. Cecais, de todos os ámbitos nos que se pode traballar para que a biblioteca
avance como biblioteca inclusiva, un dos máis difíciles é o das actitudes; máis aló dos
recursos (imprescindibles), unha actitude inclusiva, non paternalista, igualitaria,
normalizadora, rexpectuosa e visibilizadora da diversidade pode ser, acaso, un dos
grandes activos da biblioteca escolar como espazo educativo e de encontro da
comunidade na que está inmersa.

Creación de ambientes lectores
Hora de Ler
A Hora de Ler supón un tempo reservado á lectura dentro do horario lectivo do
centro. A súa finalidade é a de axudar a crear rutinas de lectura e consiste en:
5

IES 12 DE OUTUBRO / PLAN ANUAL DE LECTURA 2020-2021

Tempo e lugar
Realízase durante 20 minutos, todos os días da semana e durante todas as horas
da mañá, dependendo do calendario realizado por trimestres para que non sexan
afectadas sempre as mesmas materias. Descansarase unicamente as semanas nas que hai
exames de avaliación.
O lugar de execución é nas aulas nas que estean os alumnos/as nese momento en
que estea fixada a hora de ler.
Características específicas
 A lectura será libre e silenciosa.
 O alumnado pode escoller as lecturas na Biblioteca, da Biblioteca de Aula ou
traelas da súa casa.
 Poden ser libros, cómics, BD, revistas… sempre que se axusten ás normas do
centro.
 O alumnado pode cambiar de lecturas cando queira sen intervir nesta decisión e
respectar esta opinión lectora.
 Non se lles pedirá ningún tipo de proba, exames, fichas.., para comprobar nada.
 Esta hora é para LER, non se pode empregar para facer actividades ou tarefas
escolares.
Actitude do profesorado
O profesorado non debe actuar como filtro nas lecturas dos alumnos/as, só vixiar
que non se trae material impropio.
O profesorado, de acordo cos alumnos/as, podería propor a elaboración dun
diario colectivo de lectura onde o alumando recomende ou critique as lecturas, para
facer de guías aos compañeiros.
O profesorado está tamén na aula, debería estar lendo igual que os seus
alumnos/as, pois o exemplo é necesario.
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4.- CALENDARIO SEMANAL “HORA DE LER” 2020-2021

CALENDARIO SEMANAL “HORA DE
LER” 2020-2021
1ª AVALIACIÓN para todos os cursos da
ESO

SEMANA DO 5 DE
OUTUBRO AO 9 DE
OUTUBRO

1º HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20
minutos da 1ª hora de clase

SEMANA DO 12 AO 16 DE
OUTUBRO

2ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20
minutos da 2ª hora de clase

SEMANA DO 19 AO 23 DE
OUTUBRO

3º HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20
minutos da 3ª hora de clase

SEMANA DO 26 AO 30 DE
OUTUBRO

4ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20
minutos da 4ª hora de clase

SEMANA DO 2 DE
NOVEMBRO AO 6 DE

5º HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20
minutos da 5ª hora de clase
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NOVEMBRO

SEMANA DO 9 AO 13 DE
NOVEMBRO

6ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20
minutos da 6ª hora de clase

SEMANA DO 16 AO 20 DE
NOVEMBRO

1º HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20
minutos da 1ª hora de clase

SEMANA DO 23 AO 27 DE
NOVEMBRO

2ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20
minutos da 2ª hora de clase

SEMANA DO 30 DE
NOVEMBRO AO 4 DE
DECEMBRO

3ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20
minutos da 3ª hora de clase

CALENDARIO SEMANAL “HORA DE
LER” 2020-2021
2ª AVALIACIÓN para todos os cursos da
ESO
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SEMANA DO 11 AO 15 DE
XANEIRO

4ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20 minutos
da 4ª hora de clase

SEMANA DO 18 AO 22 DE
XANEIRO

5ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20 minutos
da 5ª hora de clase

SEMANA DO 25 AO 29
DE XANEIRO

6ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20 minutos
da 6ª hora de clase

SEMANA DO 1 AO 5 DE
FEBREIRO

1ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20 minutos
da 1ª hora de clase

SEMANA DO 8 AO 12 DE
FEBREIRO

2ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20 minutos
da 2ª hora de clase

SEMANA DO 15 AO 19 DE
FEBREIRO

3ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20 minutos
da 3ª hora de clase

SEMANA DO 22 AO 26 DE
FEBREIRO

4ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20 minutos
da 4ª hora de clase
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SEMANA DO 1 AO 5 DE
MARZO

5ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20 minutos
da 5ª hora de clase

SEMANA DO 8 AO 12 DE
MARZO

6ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20 minutos
da 6ª hora de clase

CALENDARIO SEMANAL “HORA DE
LER” PARA A 3ª AVALIACIÓN para todos
os cursos da ESO
SEMANA DO 5 DE ABRIL
AO 9 DE ABRIL

1ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20
minutos da 1ª hora de clase

SEMANA DO 12 AO 16 DE
ABRIL

2ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20 minutos
da 2ª hora de clase

SEMANA DO 19 AO 23 DE
ABRIL

3ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20 minutos
da 3ª hora de clase
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SEMANA DO 26 AO 30 DE
ABRIL

4ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20 minutos
da 4ª hora de clase

SEMANA DO 3 AO 7 DE
MAIO

5º HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20 minutos
da 5ª hora de clase

SEMANA DO 10 AO 14 DE
MAIO

6ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20 minutos
da 6ª hora de clase

SEMANA DO 17 AO 21 DE
MAIO

1º HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20 minutos
da 1ª hora de clase

SEMANA DO 24 AO 28 DE
MAIO

2ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20 minutos
da 2ª hora de clase

SEMANA DO 31 DE MAIO
AO 4 DE XUÑO

3ª HORA DE CLASE

Lectura nos primeiros 20 minutos
da 3ª hora de clase

5.- Club de Lectura
Debido ao baixo índice de lectura entre os/as adolescentes, reflectido nos
diferentes informes oficiais, e á visión de obrigatoriedade que se ten da lectura entre
eles, os centros de ensino víronse na obriga de facer unha reconsideración do lugar de
lectura no interior do sistema educativo.
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Para isto, propuxéronse fórmulas que fixesen da lectura non só unha necesaria
obriga en certas materias, senón tamén una fonte de aprendizaxe non regrada,
voluntaria, pracenteira e de hábito que considerase o ler como unha ferramenta básica
para o acceso a calquera tipo de información.
Así, xurdiron os Clubs de Lectura, como espazo de adquisición de lecturas e a
consecución de competencias avanzadas de comprensión lectora, que consideramos
necesarias na sociedade actual.
Algúns dos argumentos que nos impulsan a fomentar a lectura no centro, a
través do Club de Lectura son:
 Utilidade para promover a participación dos estudantes que compartan as súas
experiencias lectoras.
 A difusión das lecturas e as actividades relacionadas con elas, que se poden
divulgar a través das nosas redes sociais Twitter (@outubristas) , Instagram
(@biblio12) e o facebook do centro.
 A capacidade de autonomía na selección de lecturas, capacidade de
argumentación, expresión oral…
Propostas e motivación
 Encontros con autores. A presenza dun/ha escritor/a no centro ha de ser motivo
para coñecer a súa obra, facer unha entrevista para a páxina web, crear un álbum
fotográfico con actividades feitas a través do tempo cos/coas diferentes
escritores/as…
 Invitación de coñecidos persoeiros da nosa cidade (xornalistas, políticos,
futbolistas, presidentas de asociacións…) para que compartan con nós aqueles
libros que os marcaron, os que lían de pequenos, etc.
 Invitación aos diferentes autores/as lidos no centro, en calquera das linguas, a
través das redes sociais para poder chatear con eles/as en momentos puntuais.
 Creación dunha figura de “Honoris Causa da lectura” entre os alumnos/as, por
niveis, con premios anuais.
12

IES 12 DE OUTUBRO / PLAN ANUAL DE LECTURA 2020-2021

 Facer mensualmente un gráfico do alumnado máis lector, por niveis.
 Facer mensualmente un gráfico dos grupos máis lectores.
 Creación dun panel anual, cos gráficos informativos dos grupos máis lectores
dese ano, por niveis. Premiar os tres grupos máis lectores, por exemplo.


6.- A Biblioteca como recurso imprescindible de compensación social
Para compensar carencias culturais e académicas no alumnado a biblioteca tense
que converter nun centro de recursos, de información e de documentación que posibilite
o apoio aos procesos de ensinanza-aprendizaxe, fomente a lectura e o acceso á cultura
de toda a poboación escolar e das súas familias.
O Departamento de Orientación e Apoio (en colaboración co equipo de
biblioteca) orientará ao alumnado e axudaralle na procura do material necesario en
función das preferencias e necesidades académicas do alumnado.

1. Durante o curso académico: a Biblioteca como mecanismo forxador de igualdade,
ofreceralle ao alumnado (pensando nos máis desfavorecidos) o coñecemento e
información do uso da Biblioteca para que lles sirva de apoio na súa formación.
Para isto cumprirá unha atención especial a este tipo de alumnado e ás súas
familias, xa que lles poderá servir de recurso educativo para diferentes funcións:
 Acceso ás TIC
 Acceso a libros de lectura e libros de lecer
 Acceso a enciclopedias
 Acceso a libros en linguas estranxeiras
 Acceso a material audiovisual, CD e DVD con material didáctico, películas,
documentais…
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 Acceso a ordenadores portátiles xa que poderiamos ter a posibilidade de prestar
ordenadores ao alumnado que carecesen deles na casa (para que puidesen pasar a
ordenador os traballos).
 Acceso a unha impresora comunitaria para que poidan imprimir os traballos,
para aqueles alumnos/as que carezan dela ou non poidan imprimir na casa.
 Acceso a libros electrónicos xa que tamén poderiamos ter a posibilidade de
prestar libro electrónico a todo o alumnado que carecese del, seguindo un
protocolo semellante ao préstamo de ordenadores portátiles e durante un período
menor que o do libro en papel.
Especialmente para estas familias, o anterior material ten que ser de fácil acceso,
establecendo unha ponte dinámica de uso.

2. Durante os períodos vacacionais, principalmente de Nadal e Semana Santa, a
Biblioteca cumprirá os mesmos obxectivos.
Así mesmo, para paliar a descompensación social, sería útil a existencia dun
horario establecido nestes períodos no que o alumnado interesado puidese seguir coa
súa formación lectora, aproveitando os períodos de apertura do IES, sempre que se
puidese contar cos recursos humanos necesarios.
É importante desenvolver contextos culturais e lectores participativos que xeren
experiencias non unicamente formativas senón tamén de sociabilización a través da
colaboración.
A organización de actividades (tipo Club de lectura) nas que se involucre todo
tipo de alumnado e que teñan como finalidade compartir experiencias lectoras que xeren
no/a alumno/a sentido da comunidade e non exclusión, sen dúbida axudarán ao
alumnado. Profesorado, titores/as, orientador e persoal de Biblioteca terían que acadar
ese obxectivo.
A Biblioteca escolar pode coordinar a intervención na prevención da exclusión
social e da compensación educativa, preferentemente coas familias, cos responsables
dos programas de apoio e co seu profesorado. Para atraelas a este espazo cultural sería
14
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conveniente planificar actividades como: Xornadas da Ciencia, onde se transmita o
interese pola ciencia a través da lectura de maneira sinxela e divertida ou outras que
organicen os diferentes departamentos didácticos e teñan vinculación directa co uso da
Biblioteca.
Para facilitar o contacto coa contorna, en especial cos familiares do noso
alumnado, poderíase iniciar o préstamo externo, logo da inscrición nalgún club de
lectura, ou mesmo podería haber actividades como o visionado de películas,
documentais, audicións ou breves exposicións sobre obras de lectura.

7.- RECURSOS HUMANOS
A posta en marcha da biblioteca é responsabilidade de toda a comunidade
educativa.
O Proxecto Lector será confeccionado por un grupo de traballo de Biblioteca,
logo da achega e revisión de todo o Equipo Docente a través dos Departamentos
Didácticos, Orientación e Normalización Lingüística. Sería interesante contar coas
achegas e suxestións do grupo de Delegados do alumnado e mesmo da Comisión da
biblioteca do Consello Escolar coa finalidade de escoitar a voz das familias.
A coordinación deste amplo grupo de persoas correspóndelle en última instancia
á persoa encargada da Biblioteca que contará no seu horario coas horas imprescindibles
para levar a cabo este labor. Sería conveniente a presenza doutros coordinadores en cada
unha das instancias: un coordinador de Departamentos Didácticos de ESO e BAC, outro
de Ciclos Formativos, un alumno/a, representante de alumnos/as e un pai ou nai
representante das familias. Cada un deles terá como finalidade facer chegar as
contribucións e suxestións para así todos avaliaren as posibilidades de levalo a cabo.
Todo este traballo non se poderá realizar sen o tempo e o orzamento precisos.
A supervisión do Proxecto Lector será tarefa da Comisión de Coordinación
Pedagóxica.
As súa aprobación correspóndelles ao Claustro de Profesorado e ao Consello
Escolar.
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Colaboración do profesorado e dos titores
O profesorado será a ponte entre a Biblioteca e o alumnado. Ten un papel moi
importante, e sen a súa colaboración non sería posible un bo funcionamento dela. Del
requírese:


Establecer criterios de selección de libros de lectura, material audiovisual e
material de carácter enciclopédico.



Colaborar no seu Departamento para ampliar os fondos bibliográficos.



Recomendar lecturas relacionadas coas áreas que imparte e comentalas ante o
alumnado para levantar expectativas e curiosidade (tanto nos Departamentos de
Ámbito Científico como Lingüístico).



Propoñer traballos de investigación individuais ou grupais.



Participar activamente nas actividades da Biblioteca e colaborar co traballo que
nela se fai.



Usar a Biblioteca como aula e levar nela unha actividade normalizada onde o
alumnado coñeza ben as achegas que lle pode ofrecer a Biblioteca nesa materia
en particular.



As titorías serán un bo momento para informar ou traballar cos recursos da
Biblioteca.
Así mesmo é moi necesario implicar a integración das diferentes áreas de

aprendizaxe no manexo bibliográfico e documental existente na Biblioteca.

8.- ITINERARIOS LECTORES
O Departamento da Biblioteca Escolar responsable do Proxecto Lector elabora todos os
cursos escolares o itinerario de lectura do centro, resultado do acordo entre a biblioteca,
o profesorado e os departamentos. O itinerario recolle as lecturas de carácter extensivo
que se realizan durante todo o ano e comprende textos literarios, recreativos e
informativos. Inclúen as obras do "canón escolar", obras literarias, normalmente
clásicas, apropiadas pola súa calidade que se encargan da formación do lector. A
16
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biblioteca escolar é a responsable da provisión dos textos necesarios para cumprir coas
lecturas marcadas no itinerario lector. Así mesmo ofrecerá outros materiais de lectura
alternativos para as horas de lectura. Tamén propicia a lectura compartida pondo a
disposición do alumnado, profesorado e familias as ferramentas adecuadas. Todo o
profesorado do centro educativo é o responsable do deseño e da tarefa de cumprir coas
pautas de actuación marcadas no itinerario lector (lecturas, tempos e espazos).
Os obxectivos xerais marcados no itinerario son:
- Fomentar a lectura independente.
-Inculcar no alumnado a importancia da lectura como un fin en si mesmo, é dicir, a
lectura como unha actividade pracenteira da que o lector adquire beneficios persoais e
sociais.
-Xerar unha experiencia lectora compartida.
-Conseguir no alumnado un espírito crítico e reflexivo.
-Dende o noso punto de vista, ante a carencia e déficit do uso do galego no ámbito
urbano, reflectimos unha serie de lecturas en galego na que centramos, de novo este ano
ante a interrupción da pandemia, os itinerarios lectores. Para confeccionar esta listaxe de
obras atopamos múltiples dificultades, tales como o obxectivo destas propostas dentro
do currículo, a heteroxeneidade nos niveis de comprensión lectora e intereses persoais
do alumnado, a difícil elección entre best-seller e literatura canónica, nalgúns casos a
falta de adaptación das lecturas oficiais á competencia o aos intereses do alumnado que
nos obrigan a navegar entre clásicos adaptados ou literatura xuvenil e, finalmente, a
continua renovación de títulos. A ler apréndese lendo. Por esa razón xerarquizamos os
libros por niveis, que non son niveis de calidade literaria, senón de dificultade de
comprensión. A medida que os nosos alumnos soben de nivel, adquiren máis e máis
destrezas ata que, ao chegar ao derradeiro, xa demostran unha competencia lectora
plena.

17
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LINGUA E LITERATURA GALEGA
LIBROS DE LECTURA
LIBROS DE LECTURA 2020-21
LECTURA
1º ESO

LECTURA VOLUNTARIA

Esmeraldina, a pequena defunta, Escarlatina, a cociñeira defunta,
Ledicia Costas (Xerais)

Ledicia Costas
Chamádeme Simbad de Fco. castro

Ás de mosca para Anxo

Xoeliki, as aventuras dun ciberpirata
de Abraham Carreiro, Sotelo Branco
Tintimán e a boca do inferno,
Jaureguizar

O castañeiro de abril de Antonio
Manuel Fraga

As bruxas de Roal Dalh, Xerais /
Os Megatoxos, de Anxo Fariña,
Xerais

1º
Agrupamento

As bruxas de Roal Dalh, Xerais

Tintimán e a boca do inferno

O castañeiro de abril

Xoeliki, as aventuras dun ciberpirata

Ás de mosca para Anxo

Recinto gris, ou Escarlatina ou
Esmeraldina

2º ESO

Eu quero ser Ziggy Stardust de Chamádeme simbad, Fco Castro,
Iria Misa

Galaxia

Cartas de inverno de Fdez Paz

O principiño

O misterio de Portomarín de Valdemuller de Neira Cruz, S.M.
Antía Yáñez
18
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3º ESO

3º ESO A O único que queda é 3º ESO Ámote Leo A.
o amor

3º ESO B Anagnórise de Mª

3º ESO B

22 segundos Eva Victoria Moreno, Gal

Mejuto (Xerais)
3º ESO A O que sei do silencio 3º ESO A Cousas de Castelao
Andrea M.
3º

ESO

3º ESO B O club da calceta, Mª
B

Makinaria

e Reimóndez

Penúltimas tendencias, Carlos
Negro, Xerais (Fóra de Xogo)
3º

4º ESO

ESO

A

Makinaria

e 3º ESO A O corazón da Branca de

Penúltimas tendencias

Neve

3º ESO B O que sei do silencio

3ª ESO B Cousas de Castelao

O que sei do silencio de Andrea Corredores de sombras ou Noite de
Maceiras, Xerais

voraces

sombras

de

Agustín

Fernández Paz
Cabeza

de

medusa,

Marilar O inferno de Marta de Pasqual

Aleixandre, Xerais

Alapont, Xerais ou O corazón de
Branca de Neve

As sete mortes de Carlos Vila Segredos no solpor de Iria Misa,
Sexto
1º BAC

A

praia

Xerais
dos

afogados

Domingo Villar

de A esmorga
O vixía no centeo de J. D. Salinger

A memoria da choiva de Pedro O neno do pixama a raias de John
Feijoo
Boyne
Resistencia de Rosa Aneiros
2º BAC

Infamia de Ledicia Costas

O anxo negro de Manuel Gago

Lapis na noite de Ramón Nicolás Merlín e familia
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IES 12 DE OUTUBRO / PLAN ANUAL DE LECTURA 2020-2021

A ferida do vento de Riveiro Xente no rodicio
Coello, Galaxia

As lecturas trimestrais suporán o 10% da nota
As lecturas voluntarias suporán 0,25 por cada libro lido, o cal se sumará á nota final de
curso, non podendo exceder de 0,75
Os libros por avaliación variarán en función dos grupos, coa finalidade de que non haxa
coincidencia en 2 cursos co mesmo libro, dado que os exemplares que hai na Biblioteca
son escasos se temos en conta o total de matrícula que ten que ler o mesmo libro.

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ
b) Libros de lectura-Plan Lector. Hora de leer.
En nuestra materia es muy importante la lectura. Así pues, y de acuerdo con el Plan
Lector, (vigente desde hace años) en 1º-2º ESO se harán lecturas de comprensión de
texto una vez por semana. En 3º y 4º de ESO vamos a imponer también esta práctica
semanal. Sea como fuere, ha sido un acuerdo de la Comisión Pedagógica que al
comienzo de la clase -en la asignatura que sea-, se destinen 20 minutos diarios a la
lectura. Los libros serán elección libre de los alumnos/as. En el tablón de anuncios del
aula habrá un panel informativo de la marcha de las lecturas. Para no coincidir las
mismas asignaturas se decidió que las lecturas fuesen la 1º hora la primera semana del
mes, la segunda semana la 2º hora y así sucesivamente. Los libros se guardarán en una
taquilla especial. El equipo de la biblioteca valorará con el profesorado y alumnado el
resultado de esta experiencia. En los Agrupamientos Específicos de 1º y 2º de ESO se
dedicará una hora semanal a la lectura, siempre que sea posible. Asimismo se dedicará
como mínimo media hora semanal a la lectura del periódico y al comentario de un
artículo de interés. Don Manuel Sampayo, profesor del Ámbito lingüístico y social
durante varios años y jubilado el curso 2015-2016 fue pionero en nuestro centro en
trabajar con La Voz en la escuela.
LIBROS PROPUESTOS
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Los libros de lectura son susceptibles de variación anual, de tal forma, que la
programación general es flexible en este punto. Los libros de 2º Bachillerato son
provisionales a la espera de la confirmación definitiva por parte del Grupo de Trabajo
de la CIUGA.
PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA CURSO 2019-2020:
1º de ESO:
1º trimestre:
Anaconda y otros cuentos de la selva, de H. Quiroga. Ed. Vicens-Vives.
Un amigo en la selva, de Alfredo Gómez Cerdá. Ed. Edelvives.
2º Trimestre:
Oliver Twist, de C. Dickens (Adap.)-Ed. Vicens Vives.
Relato de monstruos. Selección de Steven Zorn, Ed. Vicens-Vives.
3º Trimestre:
Los niños de cristal, Kristina Ohlssen. Destino.
A mayores podrán leer también:
• Matilda, de Roald Dahl. Ed. Alfaguara.
• Frin, de Luis M. Pescetti. Ed. Alfaguara.
-El Departamento ha autorizado la modificación de los libros de lectura para el presente
curso,que serán los sigientes:
POET X de Elizabeth Acevedo
MATAR A UN REINO de Alexandra Christo y
LA EDAD DE LA IRA de Nando López.
2º de ESO:
Los alumnos leerán un libro por trimestre .Naturalmente, esta relación es
siempre optativa y el/la profesor/a visto el nivel de la clase podrá cambiar el libro de
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lectura, previa consulta –visto y place-del Departamento.
Libros del curso 2019-20:
MENTIRA de Care Santos
LA FAMILIA RIMALDI, de F. González y
EL CHIP EXPERIMENTAL de I. García y Ximena Maier.
Otros libros recomendados:
La vida secreta de Amanda K. Woods de Ann Cameron. Ed. Edelvives.
Manolito gafotasde Elvira Lindo. Ed. Alfaguara.
El pan de la guerrade Deborah Ellis. Ed. Edelvives.
Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Ed. Anaya.
Robison Crusoede DanielDefoe. Ed. Everest.
3º de ESO:
1º trimestre:
El camino, de Miguel Delibes.
2ª trimestre:
Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza.
3º trimestre:
Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez.
4º de ESO:
1ª trimestre: El señor de las moscas, de W. Golding.
2º trimestre: Orgullo y prejuicio, de Jane Auten, o El balcón de invierno, de Luis
Landero.
3º trimestre: Réquiem por un campesino español, de Ramón J. Sénder.
1º de BAC
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1º trimestre: Jane Eyre, de Charlotte Brönte / Cronica del rey pasmado, de Torrente
Ballester
2º trimestre: La dama boba, de Lope de Vega / El sí de las niñas, de Fdz de Moratín
3º trimestre: Rimas de Bécquer /Antología poética del Renacimiento y del Barroco.
Otras obras que pueden leerse a mayores:
-En busca del unicornio, de J. Eslava.
-Los pilares de la tierra, de K. Follet.
-La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca.
-A. Pérez Reverte: El capitán Alatriste.
Las lecturas serán evaluadas en conjunto –en los exámenes trimestrales-o por separado
en controles específicos.
Además todas las lecturas de obras literarias que los alumnos realicen por su cuenta
serán valoradas positivamente si presentan un trabajo acorde con las directrices dadas
para la lectura egeneral o para la obra específica en particular.
2º de BAC
Lecturas obligatorias establecidas por la CIUG:
-Federico García Lorca: Romancero Gitano
-Antonio Buero Vallejo: La Fundación.
-Almudena Grandes: El lector de Julio Verne.
-Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada
Nota: Las lecturas –salvo las de 2º Bach-son orientativas. Esto quiere decir que el/la
profesor/a podrá retirar algún título si ve que los alumnos no lo siguen y sustituirlo por
otro. Asimismo, se podrán incluir más lecturas propuestas por el profesor o por los
alumnos. Los libros de lectura de desdobles serán los mismos que los del curso de
referencia. Hay que tener presente la obligatoriedad de leer los libros propuestos para
poder superar la asignatura tanto en la ESO como en Bachillerato. Se penalizará con -3
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puntos la no presentación de los trabajos o la no asistencia a pruebas que tengan que ver
con los libros correspondientes.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

LIBROS DE LECTURA 2019/20

CURSO

LIBRO

1º ESO

The legend of Sleepy Washington Irving

Burlington

Hollow

Books

2º ESO

The

Prince

AUTOR

and

the Mark Twain

Pauper

3º ESO PMAR

The Secret Garden

EDITORIAL

Black

Cat

(Green Apple)

Frances Hodgson

Burlington
Books 2º ESO

3º ESO

A spy in Siberia

Samuel Sheehy

Burlington
Books 3º ESO

4º ESO

1º BAC

The

Boscombe

Valley Sir Arthur Conan Black Cat

Mistery

Doyle

Jane Eyre

Charlotte Bronte

Burlington
Books 1º Bach

2º BAC

This one Summer

Jillian Tamaki

First

Second

Books
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DEPARTAMENTO DE LATÍN
4º ESO latín
Haberá dous libros de lectura obrigatoria: Metamorfosis de Ovidio e A Eneida de
Virxilio adaptadas. Esta última pode ser modificada. A nota da proba de lectura fará
media coa nota de avaliación.
1º Bacharelato latín
Dentro do curso de 1º de Bacharelato os alumnos deberán ler unha novela histórica
ou novela gráfica (Cómic) ambientada na Roma Clásica, tamén libros de lectura
adaptados como a Eneida de Virxilio e As Metamorfoses de Ovidio. Para iso contamos
con varios exemplares da biblioteca, de varios autores e temática diversa.
Latín 2º Bacharelato
Dentro do curso de 2º de Bacharelato os alumnos deberán ler as obras prescritas nas
probas de Selectividade, se as hai, ademais doutros fragmentos dos autores que entran
no programa, elixidos polo profesor.
Unha vez lida a obra terán que realizar unha exposición oral diante do profesor ou
ben mediante proba escrita.
Grego 1º Bacharelato
Dentro do curso de 1º de Bacharelato os alumnos deberán ler fragmentos de autores
ou adaptacións , elixidos polo profesor.
Unha vez lida a obra terán que realizar unha exposición oral diante do profesor ou
ben nunha proba escrita onde demostren a lectura de ditos libros.
Grego 2º bach
Dentro do curso de 2º de Bacharelato os alumnos deberán ler as obras prescritas nas
probas de Selectividade, se as hai, ademais doutros fragmentos dos autores que entran
no programa, elixidos polo profesor.
Unha vez lida a obra terán que realizar unha exposición oral diante do profesor ou
ben unha proba por escrito.
25
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Cultura clásica 3º ESO
Dentro dos cursos de Cultura Clásica de 3º ESO os alumnos deberán ler as obras de
teatro grecolatino que serán representadas no festival de Lugo-Ourense ou ben calquera
libro relacionado coa materia, cómics, contos de medo…. Para iso contamos con varios
exemplares da biblioteca e cos que reciben os alumnos.
As novelas históricas e cómics ambientados no Mundo Clásico complementarán este
apartado.

DEPARTAMENTO CIENCIAS SOCIAIS
PROXECTO LECTOR
ACCIÓNS PREVISTAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO
LECTOR E A INCORPORACIÓN DAS NOVAS TECNOLOXÍAS
O Departamento de Xeografía, Historia e Ciencias Sociais considera que a lectura
comprensiva por parte do alumnado é ferramenta básica indispensable para o correcto
desenvolvemento da súa labor docente polo que pretenderá:
1.- Activar os coñecementos previos e as súas presuposicións , é dicir, non que se saiba
o contido senón que entre éste e o seu coñecemento exista unha distancia óptima que
lles permita a súa comprensión.
2.- Unha correcta lectura en voz alta xa denota unha boa/mala comprensión do texto.
Polo tanto farase unha lectura en voz alta tanto por parte do profesorado como por parte
do alumnado.
3.- Despois das lecturas pediráselles ao alumnado que elabore un listado cos conceptos
que entenderon e outro cos que non comprenderon .
4.- O/a profesor/a analizará con eles a linguaxe e a estructura de cada unidade dos libros
de texto : títulos, subtítulos, uso das negrillas. gráficos, estructura...
5.- Unha lectura atenta e minuciosa coa nosa intervención e colaboración axudarálles a
comprender os novos conceptos. Para elo compre elaborar un vocabulario de termos
específicos.
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Nesta fase do proceso utilizaránse obras de referencia ( dicionarios, dicionarios
etimolóxicos, enciclopedias,,,) para que o alumnado busque a acepción axeitada e , unha
vez entendida e asimilada , sexa capaz de reproducirla coas súas propias palabras.
6.- Ensinaráselles a selecionar e subliñar todo o relevante de cada apartado e parágrafo,
así como a xeneralizar e englobar unhas ideas noutras, se é posible, para que despois
sexan capaces de construir o seu propio texto a partir das informacións obtidas.
7.- Reducir a aprendizaxe memorística ao elemental. Nunca o memorístico deberá
sobrepasar o 50% da proba. Faranse exames que non se presten ao recitado literal senón
que fomenten a relación entre as ideas, a busca das causas e consecuencias e ,en xeral, a
interpretación persoal dos feitos, conceptos e opinións.
8.- Promover entre o alumnado o uso frecuente da biblioteca para que adquiran as
ferramentas que lle permitan manexarse con eficacia nese entorno e comprendan a súa
importancia para a aprendizaxe e o disfrute lector. Para elo faremos a miudo incursións
na mesma para consultar diversas fontes e facer traballos baseados no manexo de
diversas fontes documentais tanto impresas como visuais….
9.-

Incorporar ó noso traballo na aula, cada vez con maior frecuencia as tecnoloxías da

información e da comunicación para que o alumno aprenda no só a manexalas senón
tamén a analizar a información que obtén delas de xeito crítico.
O Departamento propón a seguinte selección de obras de lectura que ó coñecemento
engádenlle imaxinación e que pensamos poden servir de utilidade para a aula e tamen
para a Hora de Ler:

LECTURAS RECOMENDADAS ESO
PREHISTORIA E IDADE ANTIGA
ARSUAGA, J.L.: Mi primer atlas de prehistoria. Ed. Espasa-Calpe.
BIESTY, S.: Grecia vista por dentro. Ed. Molino.
BIESTY, S.: Roma vista por dentro. Ed. Molino.
DEARY, T. Los depravados romanos. Ed. Molino.
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HARRIS, N: Paseo por el tiempo. La prehistoria. Ed SM.
MADDISON, K.: El libro de Roma. Ed. Artime.
MILLARD, A.: El Nilo a través del tiempo. Ed . Blume.
McDONALD, A: Aprende a escribir jeroglíficos. Ed. Oniro.
ROBINS, P.: Alejandro Magno y su gran fama. Ed. El Rompecabezas.
SIMPSON, M: Cleopatra y su serpiente. Ed. Rompecabeza
VV.AA.: 100 cosas que deberías saber sobre el Antiguo Egipto. Ed. Susaeta.
VV.AA.: 100 cosas que deberías saber sobre la Antigua Roma. Ed Susaeta.
VV.AA.: 100 cosas que deberías saber sobre Gladiadores. Ed Susaeta.
VV.AA. Como vivían los griegos. Ed Susaeta.
VV.AA. : Mundo prehistórico. Ed. Altea.
PLATT R. e CAPPON, M.: Pompeya, una ciudad romana, una casa. Ed. Blume.

IDADE MEDIA
AGUIRRE BELLVER: O bordón e a estrela, Ed. Edelvives
AGUIRRE BELLVER: O camiño de santiago, Ed. Edelvives
ADAMS, S.: Atlas del mundo medieval. Ed. Blume.
BULLER, L.: Colegas de otro tiempo. Los vikingos. Ed. SM.
DEARY, T.: Esos siniestros castillos y sus nobles caballeros. Ed. Molino.
GALLEGO GARCÍA, L. Finis mundi, S.M.
GARCÍA DOMÍNGUEZ, R.: El cantar del Mío Cid. Ed. Anaya.
HERNANDO, C.: Juana de Arco la doncella. Ed. El Rompecabezas.
HUBBARD, B.: Castillo Medieval. Ed. SM.
MARTORELL , J. e NAVARRO, R.: Tirante el blanco. Ed. Edebé.
LE GOFF, J.: La Edad Media explicada a los jóvenes. Ed. Paidós.
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IDADE MODERNA E CONTEMPORÁNEA
ADAMS, S.: Atlas de las exploraciones y los Imperios. Ed. Blume.
ADAMS, S. La Primera Guerra Mundial. Ed. Alhambha.
ADAMS, S. La Segunda Guerra Mundial. Ed. Alhambha.
ANEIROS, R: Resistencia. Ed. Xerais.
BILBAO, J.: Leonardo el inventor. Ed. El Rompecabezas.
BOYNE, J.: O neno do pixama a raias. Ed. Factoría K de libros.
BOYNE,J: La casa del propósito especial. Ed. Salamandra.
BOYNE, J.: El niño con el pijama de rayas. Ed. Salamandra.
CUVI, N.: Colón el navegante. Ed. El Rompecabezas.
IRURZUN ,P.: Hernán Cortés el conquistador. Ed. El Rompecabezas.
IRURZUN ,P.: Pizarro, el hijo del sol. Ed. El Rompecabezas.
JULLIARD A.: Las siete vidas del Gavilán. Ed. Norma.
KATIN, M.: Por nuestra cuenta. Ed. Ponent Mon.
Mc EWAN: El inocente. Ed. Anagrama.
PÉREZ REVERTE, A.: Serie El Capitán Alatriste. Ed. Alfaguara.
PETILLÓN, R. El caso del velo. Ed. Norma.
VV.AA.: 100 cosas que deberías saber sobre Exploradores. Ed Susaeta.
VV.AA. Las máquinas de Leonardo. Ed. Susaeta.

OBRAS XERAIS
BROWN,M e DEARY, T.: La horrible historia del mundo. Ed. Molino.
CARREIRO, P.: Colección A Nosa Historia (varios títulos). Ed. A Nosa Terra
COMICS: TINTÍN, ASTERIX E CORTO MALTÉS.
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FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M. Pequeña historia de España. Ed. Espasa Calpe.
MILLARD, A.: Un puerto a través del tiempo. Ed . Blume.
MILLARD, A.: Una calle a través del tiempo. Ed . Blume.
VV.AA.: Biblioteca básica de Historia (varios títulos). Ed. Anaya.
VV.AA.: Colección A Máquina do tempo (varios títulos). Ed. Xerais.
VV.AA.: Mi primer atlas de autonomías. Ed Espasa Calpe.

XEOGRAFÍA.
ALLENDE, I. El bosque de los pigmeos. Ed Montena.
FERNÁNDEZ PAZ, AGUSTÍN: As flores radiactivas. Ed. Xerais.
NAIR, S.: La inmigración explicada a mi hijo. Ed. Debolsillo.
OMMER, U. Familias. Ed. SM.
PRADO, M: A mansión dos Pampín. Ed. Proxecto Terra.
VV.AA.: Atlas culturales de la humanidad (varios títulos). Ed. Debate.

ARTE.
FIGUERUELO: ¿De qué se ríe la Mona Lisa?. Ed. Espasa
SAEHRENDT, C: Yo también sabría hacerlo. Ed. Robinbook.
SÁEZ. J: El arte, conversaciones imaginarias ocn mi madre. Ed. Reservoir books.
VV.AA.: Art Book (varios títulos). Ed. Nova Galicia Arte.
VV.AA.: Colección Taschen (varios títulos). Ed. Taschen.
SIMPSON, M.: Las 10 mejores leyendas sobre el rey Arturo. Ed. Molino.
VV.AA.: 100 cosas que deberías saber sobre Vikingos. Ed Susaeta.
VV.AA.: 100 cosas que deberías saber sobre Exploradores. Ed Susaeta.
4 ESO E BACHARELATO
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ABIRACHED Z. : El piano Oriental. Ed. Astiberri
ALTARRIBA A. : El ala rota. Ed. Norma
ALTARRIBA A. : El arte de volar. Ed. Ponent
ANDERSON L.: Che. Ed. Sexto Piso
BAGIEU: Valerosas. Ed Velagráfica
DAVODEAU E.: Rural . Ed. La Cúpula
DELISLE G.: Crónicas Birmanas. Ed. Astiberri
DELISLE G.: Pyongyang. Ed Astiberri
FILIU J.P.: Los mejores enemigos. Ed Norma
PRESTON P.: La muerte de Guernica. Ed. Debate
GIBSON I.: Vida y muerte de F.G. Lorca. Ed. B.
GLIDDEN S.: Una judía americana en Israel. Ed. Norma
GREENBERG I.: La Historia de Atenea. Ed. Astronave
IGORT : Cuadernos japoneses. Ed. Salamandra
HESSE M.: Frida. Ed. Lumen
JACOBSON S.: Ana Frank. Ed. Norma
JARANDA F.: Terra Libre. Ed. Xerais
JASON: Un noruego en el camino de Santiago. Ed. Astiberri
KELER: Una vida entre gitanos. Ed. Sinsentido
KIM: Nieve en los bolsillos. Ed Norma
LEWIS J.: March. Ed. Norma
LOCKPEZ : Cuba: una revolución. Ed Panini
LUTES Berlín: ciudad de humo. Ed Astiberri
LUTES Berlín: ciudad de piedras. Ed. Astiberri
MARINI: Las águilas de Roma. Ed. Norma
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MARTÍN J.: Jamás tendré 20 años. Ed Norma
MONVH M.: Arenas Movedizas. Ed. El chico amarillo.
NAOUR L.: Verdún. Ed. Yermo
NURY: La muerte de Stalin. Ed. Norma
NEIRA X.A. Jan estivo aquí. Ed. Xerais
OLIVARES J.: Las Meninas. Ed. Astiberri
OTIE P.: Una vida en China. Ed Astiberri
PÉREZ J.A.: Los enciclopedistas. Ed. Astiberri
PÉREZ REVERTE: La guerra civil contada a los jóvenes. Ed. Alfaguara
PEREIRA R.: La voz que no cesa. Ed. Astiberri
PRESTON P.: La guerra civil. Ed. Debate
ROCA P.: Los surcos del azar. Ed. Astiberri
ROCA P.: El tesoro del cisne negro. Ed. Astiberri
RUBIO: El fotógrafo de Mauthausen. Ed. Norma
SACCO : Palestina. Ed. Rinoceronte
SACCO: Historia de Bosnia. Ed. Planeta
SARTRAPI M.: Persépolis. Ed. Norma / Ed. Rinoceronte.
SATTOUF: El árabe del futuro. Ed. Salamandra
SAVOIA: Marzi. Ed. Norma
SPIEGELMAN: Maus. Ed. Reservoir Books / Ed. Rinoceronte
STOK B.: Vincent. Ed. Salamandra
TALBOT M.: Sufragista. Ed. La cúpula
UCEDA R.: Atado y bien atado. Ed. Akal
TORRES D.: Picasso en la Guerra Civil. Ed. Norma
TOMÁS X.: Nómades. Ed. Glaxia
32

IES 12 DE OUTUBRO / PLAN ANUAL DE LECTURA 2020-2021

YAMAZAKI M.: Thermae Romae. Ed. Norma
ZAPICO A.: Café Budapest. Ed. Astiberri
ZAPICO A.: La balada del norte. Ed. Astiberri
ZAPICO A.: Dublinés. Ed. Astiberri
VV.AA.: El futuro es femenino. Ed. Nube de tinta
VV.AA.: Un regalo para Kushbu. Ed. Astiberri
VV.AA. : Historia de Galiza. Ed. Difusora
VV.AA.: Viñetas de vida. Ed. Astiberri
VANDER ZEE: A historia de Érika. Kalandraka

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA
1.

Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar

Materiais e recursos didácticos
Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos
contidos das unidades:
- Libro do alumno, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
- Caderno do alumno para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.
- Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade
- Pizarra tradicional ou dixital.
- Ordenadores.
- Folios e cartolinas.
- Material específico para realizar o proxecto de aula.
- Recursos dixitais. .
-Enlaces web
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Material de laboratorio

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
Desde a área de Música tentaremos fomentar o hábito e o gusto pola lectura e
contribuír a mellorar a práctica da lectoescritura. Para iso, suxerimos a continuación,
algunhas posibles medidas a adoptar para estimular o interese e o hábito da lectura e a
capacidade de expresarse correctamente dos nosos alumnos.
-

Uso da lectura comprensiva e expresiva como ferramenta de aprendizaxe

en calquera tipo de textos.
-

Colaboración con outros departamentos didácticos para a realización de

unidades didácticas globalizadas cunha intención preferentemente comunicativa dirixida
á estimulación da linguaxe oral comprensiva e expresivo.
-

Participación nas actividades de animación á lectura que levan a cabo na

biblioteca do centro.
-

Recomendación de bibliografía musical específica como fonte para a

realización de traballos da materia dos alumnos.
-

Fomento do uso privado da lectura como un medio para satisfacer os

intereses persoais no lecer e na relación con outras persoas e o uso da escritura como
ferramenta de autor. Así, podemos analizar as letras de cancións de diferentes estilos
musicais e referidas a diferentes experiencias e contextos (por exemplo: canción de
autor, rap, pop, etc.) e animar aos nosos alumnos para crear as súas propias cancións.
-

Utilización da linguaxe oral e das tecnoloxías da información e a

comunicación como medios para fortalecer o resto dos ámbitos, ofrecendo aos alumnos
a visión da lectura como unha fonte básica de coñecemento e enriquecemento.
-

Realización de comentarios e críticas acerca de libros musicais e a súa

difusión a través da web do centro.
-

Realización

de

«contos

musicais» mediante

a

sonorización

e

musicalización de relatos ou outros textos.
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-

Potenciación, a través da lectura comunicativa, do comportamento ético e

a construción social de valores de solidariedade, tolerancia, igualdade, respecto ás
diferenzas e non discriminación.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
O departamento deseña os materiais básicos que en forma de apuntes utilizaran o
alumnado durante o presente curso cunha selección ampla de textos de carácter
filosófico, científico, artístico, etc, e que condensan os contidos incluídos na
programación. O departamento prefire facer unha compilación de materias cas
consabidas actualizacións ao seguimento unidimensional dunha liña editorial. Sen
embargo, o departamento recomenda a posibilidade de que o alumnado conte cun libro
de texto que lle serva de segunda referencia ante posibles dúbidas. O departamento lle
facilitará a posibilidade de consulta dos distintos libros de texto cos que conta o centro.
Non debemos esquecer os recursos dispoñibles na biblioteca do centro utilizados como
libros, revistas e vídeos. E hai que sinalar ao respecto as novas adquisicións que se
realizarán e que obedecen prioritariamente a servir como libros básicos de consulta por
parte do alumnado, e que van conformando o que pouco a pouco poderá ir
denominándose biblioteca de filosofía.
O departamento tamén irá entregando ao alumnado as diferentes presentacións en
formato ppt, as elaboradas na plataforma prezi, e os distintos mapas conceptuais para
facer o seguimento máis pormenorizado das diferentes unidades, vía correo electrónico
e colgadas na páxina virtual do centro.
Tampouco queremos deixar de destacar os múltiples recursos que ofrece a rede e que
serán de uso destacado. Unha breve selección destacaría os seguintes enlaces:
http://filosofiacavernicolas.blogspot.com.es/
http://filosofiayciudadaniaparacavernicolas.blogspot.com.es/
http://auladefilosofia.net/
http://www.boulesis.com/
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http://www.webdianoia.com/
http://recursostic.educacion.es/bachillerato/proyectofilosofia/version/v1/intro1.html
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/edupolis.htm
http://www.filosofia.org/

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
F). MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
Dicionarios: Non se esixen ao alumnado en ningún nivel, hai algúns no Departamento,
Sala de Profesores e na Biblioteca, solicitaranse algún máis.
Non hai ningún libro de texto de compra obrigada para os alumnos en ningún nivel nin
curso.
Vídeos. DVD. Revistas e xornais franceses.
Gramáticas
Libros de exercicios de vocabulario ou de gramática e de civilización francesa.
Libros de lecturas adaptadas
Material de oficina e manualidades
Pizarras cásicas, blancas e dixitais.
Ordenadores, proxectores e canóns de proxección.
Proxector de acetatos e rotafolio.
Xogos de mesa, taboleiros, fichas e dados.
Video cámara ou dispositivos de grabación de imaxe.
N).

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

E

EXTRAESCOLARES

PROGRAMADAS POR ESTE DEPARTAMENTO DIDÁCTICO RELACIONADAS
CO PROXECTO LECTOR
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- Gravación de obras de microteatro, vídeos, curtas e/ou formatos audivisuais tipo lipdub.
- Intercambio de correspondencia ordinaria e/ou electrónica con estudiantes estranxeiros
en francés, podendo ser francófonos ou non.
- Saídas ao teatro, sobre todo as obras en francés adaptado das compañías que adoitan
facelo para público escolar (está prevista una representación auspiciada polo Concello
de Ourense para mediados de febrero no Auditorio Municipal de Ourense.
- Preténdese acudir tamén ao teatro no suposto de que haxa representacións de obras de
autores francófonos relevantes, ainda que sexan interpretadas en galego ou castelán.
- Participación na MITEU, semana do teatro escolar e/ou certámenes dramáticos noutras
localidades.
- Participación (pode ser xunto con outros departamento) nas actividades programadas ó
longo do curso polos museos e organismos de divulgación de Galicia, do estado ou do
estranxeiro.
- Invitación a persoas nativas francófonas que poidan facer de conferenciantes sobre
temática diversa.
- Panxoliñas en francés polo Nadal.
- Proxecto(s) E-twinning cun centro(s) estranxeiros(s).
- Os alumnos de francés asistirán, se as programacións dos organismos o permiten, a
alguna proxección por exemplo do cine clube Padre Feijóo de Ourense ou a algunha
proxección de cine francés na Escola Oficial de Idiomas. Subsidariamente, poderíase
organizar alguna actividade de vídeo clube dende o propio centro ou en coordianción
con outros institutos, en particular alguna proxección comentada de películas dobradas
ou en V.O. en DVD.
- Intentarase facer algunha xornada gastronómica de Francia e territorios francófonos
con o sin concurso de receitas, co gallo de Nadal, a Candelaria, Entroido ou algún outro
evento salientable. Se xurdira a posibilidade, realizaríanse con outros centros
educativos.
37

IES 12 DE OUTUBRO / PLAN ANUAL DE LECTURA 2020-2021

- Asistencia a actividades propostas pola Alianza Francesa (de Vigo, Santiago de
Compostela ou A Coruña). Saliéntanse as actividades de cine-clube e clubes de lecturas,
ós que nos gustaría levar puntualmente ós nosos alumnos.
- Posto que non está previsto dispor dun auxiliar francófono, o departamento argallará
ou solicitará todas aquelas iniciativas que impliquen traer ó noso centro profesores ou
estudantes por un periodo o máis longo posible.
- Participación se fora posible no programa Erasmus + se se concede ou solicita para
este centro educativo para os niveis educativos impartidos neste Departamento.
- Realizarase algunha visita na cidade de Ourense, ou no resto do estado a algunha
exposición que teña que ver coa materia.
- Elaboración de recetarios en soporte papel e/ou electrónico.
- Pic-nics francófonos con outros estudantes aproveitando visitas e saidas propias ou
doutros departamentos.
- Actividades lúdico-educativas en CD-Rom ou conectados á rede.
- Eventual intercambio de alumnos cun centro estranxeiro no caso de que se volva abrir
a convocatoria por parte da Consellería de Educación dos chamados “intercambios
Xunta”, apareza unha convocatoria de subvención similar, se puidese levar a cabo no
marco dun programa internacional, ou as familias asuman o custo total.
- Posible incoporación a un proxecto Portfolio ou incluso Eufolio.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
O decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se establece o currículo na ESO e no
Bacharelato na C. A. de Galicia, dispón no apartado 7 do artigo 11º, que “coa finalidade
de promover a comprensión lectora e de uso da información, dedicarase un tempo á
lectura na práctica docente de todas as materias”.
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No departamento consideramos que a lectura é a gran habilidade que necesitamos
desenvolver para calquera circunstancia da nosa vida. A nosa contribución específica
sería a lectura comprensiva e pausada (dependendo dos niveis) dos problemas propios
da nosa área, ademais de que poidan expresar eles mesmos, da maneira mais rigorosa
posible, eses mesmos problemas.
Con relación ao fomento da lectura, cada profesor do departamento dedicará algún
tempo nas súas aulas para o mesmo. Algúns o farán a través da lectura de libros, outros
a través da lectura de páxinas web e outros de lecturas de noticias de periódicos e
revistas relacionadas coas Matemáticas.
No plano lector, o departamento participará activamente, desenvolvendo actividades
relacionadas coas Matemáticas, a estatística e os textos científicos (traballos con xornais
e revistas). Así mesmo colaboraremos co plan “Hora de ler” que para a etapa da ESO
séguese no centro.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA
Proxecto Lector
Tratarase no maior número de ocasións posibles, de incitar ós alumnos a que busquen
información por eles mesmos.
Esta achega poderán facela en libros da aula ou da biblioteca.
Tamén se proporá sen carácter obrigatorio a lectura de libros de temática científicotecnolóxico amenos e axeitados a súa idade, que os anime a lectura, e de paso que os
faga reflexionar sobre o avance tecnolóxico, e os diferentes usos que se poden facer de
eses avances.
Proporase ó centro, no marco do Proxecto Lector, a merca dunha serie de libros e
revistas, ca idea exposta no parágrafo anterior.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
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Desde a área de economía tentaremos fomentar o hábito e o gusto pola lectura e
contribuír a mellorar a práctica da lectoescritura. Para iso, suxerimos a continuación,
algunhas posibles medidas a adoptar para estimular o interese e o hábito da lectura e a
capacidade de expresarse correctamente do noso alumnado.
-

Uso da lectura comprensiva e expresiva como ferramenta de aprendizaxe

en calquera tipo de textos.
-

Colaboración con outros departamentos didácticos para a realización de

unidades didácticas globalizadas cunha intención preferentemente comunicativa dirixida
á estimulación da linguaxe oral comprensiva e expresiva.
-

Participación nas actividades de animación á lectura que se levan a cabo

na biblioteca do centro.
-

Recomendación de bibliografía económica específica como fonte para a

realización de traballos da materia do alumnado.
-

Fomento do uso privado da lectura como un medio para satisfacer os

intereses persoais no lecer e na relación con outras persoas e o uso da escritura como
ferramenta de autor.
-

Utilización da linguaxe oral e das tecnoloxías da información e a

comunicación como medios para fortalecer o resto dos ámbitos, ofrecendo ao alumnado
a visión da lectura como unha fonte básica de coñecemento e enriquecemento.
-

Realización de comentarios e críticas acerca de libros, noticias, películas,

documentales e reportaxes periodísticos.
-

Potenciación, a través da lectura comunicativa, do comportamento ético e

a construción social de valores de solidariedade, tolerancia, igualdade, respecto ás
diferenzas e non discriminación.
O departamento de economía aporta o material didáctico básico en forma de
apuntamentos que utilizará o alumnado durante o presente curso. O departamento
elabora os seus propios contidos para impartir a programación. Sen embargo, o
departamento recomenda a posibilidade de que o alumnado conte cun libro de texto que
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lle serva de segunda referencia ante posibles dúbidas. O departamento facilitará a
consulta dos distintos libros de texto cos que conta o fondo de libros.
Con relación ao fomento da lectura, cada profesor do departamento dedicará algún
tempo nas súas aulas para o mesmo. Algúns o farán a través da lectura de libros, outros
a través da lectura de páxinas web e outros de lecturas de noticias de periódicos e
revistas relacionadas coa Economía.
No plano lector, o departamento participará activamente, desenvolvendo actividades
relacionadas coa Economía (traballos con xornais e revistas). Así mesmo colaboraremos
co plan “Hora de ler” que para a etapa da ESO se segue no centro.
Libros de lectura recomendados e de apoio ao alumnado:
Roberto Velasco. Las cloacas de la economía.
Leopoldo Abadía. El economista esperanzado.
Paul Krugman. ¡Acabad ya con esta crisis!
Xosé Carlos Arias, Antón Costas. La torre de la arrogancia.
José Carlos Diez. Hay vida despues de la crisis.
Antonio Bort. Principios de teoría económica.
Guía Laboral del mundo del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón. Hay alternativa.
Estatuto de los trabajadores.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS
TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA NA ESO
A contribución do noso Departamento ó fomento da lectura contempla tres liñas de
actuación:


Reforzo da comprensividade
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-manexando repertorios léxicos técnicos da materia e reforzando desde as
aulas o uso de diversas fontes bibliográficas como dicionarios
específicos, claves, mapas, gráficos e estadísticas
-realizando actividades de ampliación e reforzo que supoñan o traballo
sobre textos, ben realizado de xeito colectivo, ben con carácter
individual, pero sobre o que sempre se procurará verificar o nivel de
comprensión acadado.
-seleccionando ben as lecturas para evitar que se produzan discordancias
entre o nivel lector do alumnado e as esixencias dos textos.


A creación dun lector autónomo e cun perfil de preferencias lectoras particular e
independente
-procurando

desterrar

a

aprendizaxe

memorística

en

aras

da

significatividade, deseñando actividades nas que o que se requira sexa
máis a asimilación de ideas e conceptos e a súa aplicación a contextos
diversos, que a simple fixación dos mesmos.


A estimulación de hábitos de investigación que supoñan o manexo de textos de
diversas tipoloxías e en diversos formatos
-empregando na aula e recomendando nos traballos que se propoñan
variedade nas fontes de información: monografías, libros divulgativos,
prensa diaria ou especializada…e en diversos formatos: CD-ROM,
Internet, etc.

Este ano traballaremos dentro do Proxecto Lector dun xeito máis activo. Nas reunións
do departamento no mes de setembro, en colaboración co profesorado que leva a
biblioteca e o proxecto lector, determinaremos os libros, novelas, cómic que nos
parecen axeitados para os alumnos de cada nivel.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
Proxecto lector
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Trátase de facer lectura na aula, que será realizada por todos os alumnos da ESO,
durante 20 minutos ao comezo da clase. En cada clase o delegado será o encargado de
notificar o horario de lectura semanal. Respectarase o calendario definido.
Estos 20 minutos de lectura realizaranse, ao ser posible, no propio pavillón
polideportivo, evitando así perder tiempo trasladándose da aula ata o ximnasio.
Así mesmo, engádese unha lista de libros como recomendación relacionada coa
Educación Física:
ANDREU NAVARRO, VICENTE: “El trébol de cuatro hojas”. Madrid. Edebé. 97884-236-9078-7
CERVERA, JORDI: “Muerte a seis veinticinco”. Madrid. Edebé. 978-84-236-9573-7
CUDÍN DE LA LAMA, ENRIQUE. “ En Primaria todos éramos muy listos”. Madrid.
Edebé
NADAL HOMAR, TONI: “Todo se puede entrenar”. Editorial Alienta

9.- ACTIVIDADES ORDINARIAS DE ANIMACIÓN Á LECTURA
 Hora de Ler: Dedicarase media hora ó día á lectura na aula ó longo de todo o
curso, co fin de crear un hábito lector entre o alumnado, coa implicación de
todas as áreas. A Hora de Ler pode complementarse con actividades variadas de
animación á lectura (Lecturas en voz alta, lecturas teatralizadas, lecturas que
inclúan as Novas Tecnoloxías...)
 Nas horas de Garda, nas que falte un profesor/a, os alumnos/as dedicarán a
sesión á lectura ou a tarefas de estudo.
 Lecturas obrigatorias e recomendadas desde os Departamentos Didácticos.
Desde cada área, os profesores elaborarán unha lista de libros para o curso,
avaliando e calificando por medio de actividades diversas, probas escritas e
orais, esas lecturas.
 Dinamización da Biblioteca: Dando a coñecer a súa estruturación, normas de
uso, catalogación de fondos, préstamos, apertura da biblioteca desde o Equipo
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de Biblioteca. Tamén se levará a cabo mediante a "Formación de usuarios da
biblioteca" e a difusión das actividades a través das redes sociais: Twitter:
@outubristas,

Instragram:

@bibliodoce,

e

Facebook

https://es-

es.facebook.com/ies12deoutubro , puntos de encontro, información e debates
permanente de lecturas.

10.- CLUB DE LETRAS
Nel están implicados os departamentos de Filosofía, Clásicas, Lingua Castelá,
Lingua Galega e Ciencias Sociais do noso centro. Desenvólvese cos alumnos e
alumnas de 4º da ESO. Os/as profesores/as implicados comprométense a dedicar
unha sesión semanal ó Club de Letras que se alternaría cada semana entre as
materias implicadas na propia aula de referencia e na Biblioteca do centro. O
tema ou eixo en torno ó cal xira este curso son as culturas indíxenas, a partir da
necesidade do coidado das mesmas como patrimonio cultural, ambiental e
social.

11.- CLUB DE LECTURA DE ADULTOS
Vén funcionando dende o curso 2018-2019, e consiste na lectura mensual dunha
obra literaria para posteriormente, nunha reunión que se desenvolve fóra do
horario lectivo, realizar unha tertulia para comentar os apsectos máis salientables
da mesma. Neste club a media de participación é duns 10 membros, entre
profesores/as e país e nais do alumnado. O colofón é contar coa presenza dun
escritor relevante que expoña aspectos relacionados con alguna obra lida.
Manuel Esteban ou Manuel Jabois participarán online no Club este curso.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE FOMENTO DA LECTURA
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 - Formación de usuarios: reparto da guía de normas e servizos da Biblioteca
escolar cun resumo da CDU. Organizaranse cos titores da ESO varias sesións
nas horas de titoría nas que se lles explicará, o funcionamento dunha biblioteca,
a súa organización e a busca de documentos nela. Despois das sesións teóricas,
os alumnos-as baixarán á biblioteca co titor e mediante xogos e actividades
practicarán o aprendido.
 - Educación informacional: co mesmo procedemento da formación de
usuarios/as, nas sesións de titoría (1-2 sesións teóricas, 1-2 prácticas),
aprenderán a buscar información, os distintos tipos de documentos informativos
e as ferramentas auxiliares como índices, glosarios, notas..., despois baixarán co
titor á biblioteca onde baixo a dirección dun membro do equipo realizarán
prácticas sinxelas de busca de información.
 - Fomento da lectura: A biblioteca realizará un cartel de novidades do
primeiro trimestre, para informar das novas adquisicións a toda a comunidade
escolar. Será distribuída en formato papel e publicada nas redes sociais da
biblioteca. O taboleiro contará con suxestións de lecturas para o Nadal que farán
alumnos e profesores en función das súas lecturas preferidas. Programaremos,
xunto cos distintos departamentos didácticos, as actividades complementarias e
extraescolares que atinxan o Proxecto lector tanto no fomento da lectura como o
tratamento da información (conmemoracións culturais, teatro, cine, exposicións,
conferencias dalgún autor...).
 Clubes de lectura: Potenciaranse os clubs de lectura de alumnos. A reunión dos
clubs será unha vez ao mes, e nela realizaranse actividades, comentarios e
debates sobre a lectura recomendada dese período. A lista de libros de lectura
realizarase a principios de curso, e incluirá diversidade de xéneros literarios, co
fin de achegarse ó gusto persoal de todos os lectores e implicalos na lectura.
 Libros Recomendados. Nun lugar de paso habitual no centro, e de forma
destacada presentaranse recomendacións e novidades por medio de comentarios
atractivos para animar á lectura ou ao visionado de películas.
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 Bibliotecas de Aula. Nas aulas de primeiro ciclo da ESO contamos cunha
selección de textos para traballar na Hora de Ler e integrar a lectura no día a día
da Aula.
 Exposicións temáticas na biblioteca: Para dar a coñecer e valorar as
actividades traballadas polos alumnos/as desde as diferentes áreas, así como
conmemorar feitos, efemérides e acontecementos puntuais fomentando así o uso
da biblioteca como un espazo aberto e multidisciplinar.
 Semanas didácticas: Semana da Prensa, Semana da Muller etc.
 Elaboración de guías de lectura e boletíns por medio de trípticos
informativos,co fin de implicar a toda a comunidade educativa. Elaboraranse
cara os principais períodos vacacionais: Nadal e verán.
 Puntos de información na biblioteca: En expositores presentaranse as
novidades, os libros máis lidos, títulos de interese, autores mais lidos, películas
...
 Conmemoracións e efemérides: En días sinalados realizaranse actividades para
facer partícipe o alumnado da importancia das conmemoracións anuais.
Levarase a cabo a través de actividades diversas. Aquí incluímos "Día das
bibliotecas", "O Samaín"," Nadal", "Día da Paz", "A semana da Prensa", "Día do
Libro", "Día das Letras Galegas".

13.- ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
As visitas, actuacións, encontros e charlas de persoeiros: contacontos, escritores,
grupos de teatro, achegándose así os diferentes ámbitos da produción literaria.

-Integración das TIC
No PLC tamén pretendemos incorporar as TICs, e neste apartado os obxectivos son os
seguintes:
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1. Ter unha biblioteca catalogada informaticamente. Neste sentido, o que se
pretende é utilizar a aplicación Meiga para ter unha catalogación eficiente e
universal dos nosos fondos bibliográficos.
2. Dispor dun enlace de procura na páxina web do centro, para poder consultar o
catálogo da nosa biblioteca. Este obxectivo trata de conseguir unha coordinación
eficiente entre os distintos sistemas informáticos para que o catálogo que se
atopa no computador da nosa biblioteca sexa accesible desde calquera
computador conectado a Internet.
3. Incorporar as ferramentas TIC nos hábitos lectores do alumnado. Aproveitarase
a dotación de equipamento informático para que alumnado saiba apreciar estas
ferramentas para a procura de información, mellorar os seus hábitos lectores e
coñecer mellor a biblioteca do centro.
4. Promover actividades que animen á lectura do alumnado, facendo uso das TIC.
A diferenza do anterior, neste obxectivo preténdese ver o computador non como
un mero obxecto de procura de información, senón como un elemento que sirva
para compartir experiencias lectoras con outros compañeiros, incentivar as súas
inquietudes cara á lectura, etc.
5. Mellorar a expresión oral e a expresión escrita do alumnado a partir do uso dos
Tics. Neste sentido queremos que o alumnado utilice o computador como
ferramenta para escribir, mellorar a súa ortografía, expresar as súas ideas de
maneira ordenada e, en definitiva, saber estruturar e expresar os seus
pensamentos.

14.- IMPLICACIÓN DAS FAMILIAS
O noso centro conta con un número aproximado de 600 alumnos/as de familias
de nivel socioeconómico medio na súa maioría. Unha porcentaxe mínima do alumnado
é inmigrante, destacando o número de alumnos suramericanos
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Os pais e nais non sempre poden realizar a súa función educadora
satisfactoriamente por moi diversas razóns: escaseza de tempo, carencia de formación
específica, desconexión co traballo pedagóxico desenvolvido no centro, etc.
Consideramos que as familias desempeñan un papel fundamental na educación
dos seus fillos e fillas e, máis concretamente, no desenvolvemento da competencia
comunicativa e no afianzamento do hábito lector.
O noso proxecto pretende ser un deses instrumentos que axude aos pais, nais e demais
membros da familia a desenvolver o seu labor educador e, en colaboración co centro
educativo, oriéntelles e anime a espertar nos seus fillos e fillas a afección polo libro,
mellorar a súa comprensión lectora e afianzar o hábito da lectura. Temos creado un
Club de Lectura de Pais en colaboración coa ANPA. Nun primeiro intre os obxectivos
serán discretos e tentaremos ler un texto cada trimestre, para, en función do éxito da
iniciativa, ampliar as lecturas.

15.- CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
-Elaboración de Instrumentos
O proxecto lector necesitará unha avaliación continua a varios niveis, que competerá a
todo engranaxe do proxecto, dende hábitos de lectura, fondos da biblioteca, actividades
realizadas, participación do equipo de docentes do centro, etc...
Para levar a cabo a avaliación utilizaremos varias ferramentas, como son :


A observación directa. Destacando a importancia das reunións semanais do
grupo da biblioteca onde se pon en común tódalas semanas esta observación, e
se plantexan problemas reais buscando ferramentas e estratexias para
solucionalos.



Realización de enquisas. Realizarase en varios niveis.

1. Alumnado de 1º e 4º da ESO en relación os hábitos de lectura, para comprobar
se houbo unha evolución do alumnado. Dentro dunha avaliación inicial e final
do proxecto.
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2. A todos/as os/as alumnos/as da ESO, dentro dunha avaliación final e en relación
o propio proxecto lector, fondos, procedementos, actividades......cun afán de
mellora do plan, e saber se cubrimos as súas necesidades.
3. Ao profesorado, para avaliar a utilidade do plan lector para o profesorado e
recoller ideas e suxestións.
-Avaliación inicial. de que punto partimos?
Para que un proxecto sexa efectivo deberemos coñecer o punto de partida do mesmo,
neste levarase a cabo un estudio tódolos anos en 1º da ESO, para coñecer o alumnado o
que vai dirixido e as súas necesidades así como as súas predileccións lectoras. E
consistirá na enquisa do Anexo II.
Esta enquisa será entregada polos titores de 1º e valorada polo grupo da biblioteca, que
terán que poñela en común nunha das reunións semanais, xunto con outros temas e
tarefas que tamén forman parte de este punto de partida , como son:


Consultar os resultados do plan lector do curso anterior.



Propoñer novidades e melloras para o proxecto lector.

-Avaliación continua
Consistirá na observación directa do alumnado por parte de grupo da biblioteca e o
equipo docente, comentando os resultados nas reunións semanais do grupo da biblioteca
e esta basearase en:


Comentarios e peticións dos alumnos, recordar que temos un buzón de
suxestións.



Número e periodicidade da entrega das fichas de lectura, por parte dos alumnos
ao grupo da biblioteca.



Número de inscrición de alumnos nas actividades plantexadas polo grupo da
biblioteca como , Clubes de lectura, entradas no blog do instituto para comentar
e recomendar lecturas.



Constancia nas actividades do proxecto lector nas que participan os alumnos.



Colaboración e implicación do profesorado no plan lector.
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Segundo estes gradentes de interese e motivación poderemos ir traballando en novas
actividades, rexenerar outras ou suprimir algunhas das existentes.
-Avaliación final.
Nesta avaliación final pretenderemos ser claros e reais, sobre o desenvolvemento do
proxecto lector, xuntando tódolos datos dos que dispoñamos tanto enquisas e estudios,
como experiencias propias e diagnosticar o estado do plan lector.

16.-PROTOCOLO COVID DO USO DA BIBLIOTECA JOSE
ÁNGEL VALENTE

-Será obrigatorio o emprego de máscara de protección en todo
momento por parte do alumnado e o profesorado.
-A biblioteca terá un aforo máximo de 11 alumnos.
-Cada día da semana terán acceso á biblioteca os diferentes cursos
de xeito organizado seguindo o seguinte esquema. Luns: 1º ESO /
Martes 2º ESO / Mércores 3º ESO / Xoves 4º ESO / Venres
Bacharelato e Ciclos.
-Para poder acceder á biblioteca o alumnado terá que solicitar na
semana previa vía mail o acceso á mesma na seguinte dirección
citabiblioteca@gmail.com indicando a ser posible que tarefa
realizará na mesma Lectura / Préstamo / Ordenador. Terá un
correo de confirmación para a súa seguridade na reserva de
praza. Deste xeito iremos cubrindo postos ata ter o aforo
completo diario, 11 usuarios.
-Para axilizar o uso da biblioteca, no caso de precisar préstamos
concretos o alumnado poderá contactar co equipo da biblioteca para
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comunicarllo e o profesorado encargarase de atender a súa petición e
rexistrar no programa Meiga o préstamo correspondente. O equipo
estará formado polos seguintes profesores: Carlos Pérez (Coordinador
da Biblioteca) , María José Saco (Latín e Grego), Luca Rosato
(Lengua Castellana), Elena Ojea (Lengua Castellana), María Jesús
Méndez (Lingua Galega), Ana Escudero (Imaxe Persoal / Dpto.
Estética)
-O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala.
-Co fin de manter a distancia de seguridade os postos marcados non
poderán ser empregados.
-Ao rematar, os usuarios da biblioteca hixienizarán os postos que
teñan ocupado coa dotación desinfectante da propia biblioteca (panos
desbotables e solución desinfectante).
-Extremarase a limpeza dos equipos informáticos por parte do centro e
do alumnado , antes e despois de seu uso.
-O préstamo e devolución farase de xeito persoal sen intermediarios.
-En caso de precisar un libro ou material o profesor será o encargado
de coller o libro dos andeis.
-O material devolto deberá permanecer en caixas identificadas e
illadas como mínimo 48 horas antes de regresar ós andeis.
-Será prioridade na reserva dos equipos informáticos a realización de
traballos e tarefas de aula. No caso de non darse ningunha reserva
dese tipo poderanse empregar para outros fins (xogos, visualización de
vídeos, lectura de páxinas webs, etc...)
-Co fin de que todo o alumnado teña acceso os equipos informáticos, ó
longo de cada mes un mesmo alumno non poderá empregar os equipos
máis de dous días consecutivos.
-Evitarase o uso de xogos de mesa e semellantes cando implique un uso
compartido.
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-Evitarase impartir clases ordinarias na biblioteca no caso de que se
supere o número de 11 alumnos.
-Nas horas de titoría os alumnos non poderán baixar a coller dvd ou
libros, terán que ser solicitados seguindo o protocolo descrito
previamente, neste caso polo profesor do grupo correspondente.
-Elimínanse as bibliotecas de Aula, e darase continuidade á hora de ler
onde os alumnos teñen que levar o seu propio texto.
-Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento
das aulas ordinarias.

Ourense, Marzo de 2021
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