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INTRODUCIÓN 
 

O club de lectura é unha actividade integrada no programa Hora de ler que promove a 

participación dun grupo de lectores e lectoras para compartir as súas experiencias coa 

lectura, coa mediación dunha persoa adulta. 

 

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos vén realizando desde 2007 unha 

convocatoria anual para incentivar a presenza de clubs de lectura en centros públicos de 

ensino secundario obrigatorio e postobrigatorio, co condición de que, agás en casos 

xustificados, se realicen fóra do horario das materias, é dicir, en tempos de lecer (recreos) 

ou fóra do horario lectivo, como actividade extra-escolar. Os centros que participan desta 

iniciativa reciben unha asignación destinada á adquisición de libros, que logo reverten na 

biblioteca escolar e, así mesmo, un máximo dun 25% do total da asignación poden 

destinala á actividades relacionadas coas lecturas realizadas.  

 

Os clubs de lectura considéranse unha das fórmulas de maior interese para o fomento da 

lectura, en xeral, e entre os adolescentes en particular, porque inclúe varias das 

condicións necesarias para motivar aos lectores e lectoras destas idades: a posibilidade 

de comunicación  cos seus iguais e a oportunidade de compartir gustos, inquedanzas, 

significados, emocións e opinións sobre as súas lecturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión do Club de lectura no IES Universidade 
Laboral (Culleredo 
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É unha práctica de socialización e creación de comunidades de intereses, ao redor dos 

libros e da lectura, avalada por resultados moi positivos na creación de ambientes lectores 

nos centros, coa participación nalgúns casos de pais, nais, e outros membros da 

comunidade escolar, sempre coordinados por un profesor ou profesora. Unha boa parte 

dos clubs de lectura albergan máis dun grupo de lectura, dado o elevado número de 

integrantes do club. Habitualmente estes grupos se organizan en función da idade o nivel 

de ensinanza. 

 

O presente informe foi elaborado a partir dos datos obtidos da valoración das 243 

memorias presentadas polos Clubs de lectura dos centros educativos que se acolleron á 

convocatoria do curso 16/17 de Clubs de Lectura para os centros de titularidade pública 

que imparten ensinanzas de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, pero tamén 

Centros integrados de formación profesional, Escolas permanentes de Adultos (nas que 

están integrados tres centros penitenciarios , EOI (10 das 11 existentes) e Conservatorios 

de Música. En conxunto o 60% dos centros que imparten estas ensinanzas contan cun 

club de lectura, sendo unha maioría os que inclúen varios grupos de lectura.  
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ORGANIZACIÓN E PERIODICIDADE 
 

No curso 16/17 constituíronse 697 grupos, moderados por 632 profesores e profesoras. 

O alumnado participante foi de aproximadamente 10.145 persoas, tanto xoves como 

adultos. Ademais hai que engadir 671 docentes que tamén formaban parte dos Clubs de 

lectura. En total, os clubs de lectura vincularon a preto de 11,000 persoas. 

 

Os grupos reúnense fundamentalmente en horario non lectivo, nos recreos (136 clubs) 

pero tamén sobresaen aqueles grupos que se reúnen en horario extra-escolar (104 clubs). 

Un dos momentos máis recorridos é o tempo de mediodía, entre a clase da mañá e tarde 

que permite ao club comer e falar en torno aos libros. Poucos clubs utilizan o horario 

lectivo para reunirse, na Hora de ler son 5 e na materia, 19. 

 

En canto á periodicidade: semanal (58), quincenal ( 36) e mensual (68) son as máis 

frecuentes. Só 11 se reúnen trimestralmente e 11 tamén, teñen outra periodicidade. 

 

 

 

 



INFORME CLUBS DE LECTURA CURSO 2016-2017 

5 

LINGUAS E TEMÁTICAS (2.891 títulos) 
 

O alumnado le en diferentes linguas. Dos 2.891 títulos lidos, en galego foron 1.447 

(50,05%); en castelán, 1.296 (44,83%); en francés, 21; en inglés, 69; en portugués, 26; en 

italiano, 23 e en alemán, 9. Esta presenza de linguas ten que ver, tamén, coa adhesión 

das escolas oficiais de idiomas ao programa. 

 

 

 

O 18,50 % dos clubs de lectura teñen un club temático, sobre todo de banda deseñada 

(tamén de Manga e Anime), poesía, narrativa, teatro, de textos vinculados á ciencia 

(ciencia, matemáticas, tecnoloxía, muller e ciencia), historia ou arte. 

 

Amais do dito anteriormente, as lecturas poden ser en torno a diferentes temáticas como  

Literatura e deporte,  Igualdade de xénero, Novela negra, Ciencia ficción ou Cultura xitana. 
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Por xéneros, a novela é a preferida dos clubs. Entre os 50 títulos máis lidos, 41 eran 

novelas (82%), 4 de banda deseñada, 3 de poesía e 2 de teatro. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

Con respecto ás actividades que se desenvolven nos clubs de lectura, ademais da propia 

lectura e posterior posta en común, pódense diferenciar aquelas que se desenvolven no 

propio centro como poden ser obradoiros de escrita( 49 clubs), obradoiros de banda 

deseñada (14 clubs), representacións teatrais (37 clubs), cine ou cinefórum (75 clubs) ou 

recitais (33 clubs). 

 

O encontro cos autores é unha das actividades con máis éxito e 170 clubs tiveron a 

visita de escritores e escritoras e outras persoas  do mundo da cultura. 
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Outras das actividades que se desenvolveron foron as lecturas compartidas en 13 clubs, 

tanto no propio centro como con outro centro, normalmente de educación infantil pero 

comezan a ser habituais os encontros con persoas maiores en centros de día ou en 

residencias. 

 

Un total de 75 clubs organizaron actividades en torno ao cine: cinefórum, asistencia ao 

cine (Sala Numax, por exemplo) ou diferentes festivais (Festival de Curtas, Playdoc, 

Festival de Cans, Festival de Cine Fantástico). A máis desenvolvida foi a de visionado de 

fragmentos de películas vinculadas ás diferentes lecturas, ben porque existía unha 

versión cinematográfica ou porque a temática era de interese para o club. Son xa  moitos 

os clubs que crean produtos audiovisuais, algúns participan no certame Ouff Cinema  e 

outros teñen feito obradoiros de cine. 

 

En canto ao teatro, 63 clubs fan dinamización deste xénero, como actividade do centro, 

con pequenas representacións e lecturas dramatizadas, tamén representacións con 

sombras chinesas. Entre as actividades que se desenvolven fóra do recinto escolar 

podemos atopar as seguintes: asistencia a representacións teatrais no Centro Dramático 
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Galego, a obras vinculadas ao autor homenaxeado nas Letras Galegas Carlos Casares,  

á mostra de teatro de Ourense ou de Lugo, a festivais de títeres como de Redondela ou o 

Galicreques, entre outros. 

 

Entre os roteiros literarios e excursións e viaxes con lecturas incluídas, os 

integrantes de  115 clubs visitan lugares ou desenvolven actividades vinculadas a 

escritores. Asistencia a exposicións como a de Camilo José Cela na Cidade da Cultura ou 

Océano Lugrís na Coruña; visitas a museos como o de Pontevedra ou o Muncyt na 

Coruña, á casa de Rosalía, Valle Inclán, á de Emilia Pardo Bazán, ou á de Manuel María; 

roteiros literarios como o de Uxío Novoneyra polo Courel, Cabanillas e Valle Inclán por 

Cambados e Vilanova, Curros en Celanova, por terras de Eduardo Pondal na Ponteceso 

ou xa en Portugal, a Ferrol coas Irmandades da Fala, o roteiro de Miguel Torga ou de 

José Régio por Vila do Conde achegan os  espazos vitais dos escritores ao lectorado dos 

clubs. Tamén se fixeron percorridos a través das obras literarias, por exemplo  á Ribeira 

Sacra que aparece en Todo isto che darei de Dolores Redondo ou Izan, o da saca de 

Xabier Quiroga, ao Castro de Viladonga con O achado do castro de Manuel Núñez 

Singala, á cidade de Pontevedra con Todo canto fomos de Xosé Monteagudo, á Coruña 

con A viaxe de Gagarin, ao Vigo de Cabalos e Lobos, a Ourense con A esmorga, ás 

fragas do Eume con O corazón do bosque e Cartas de inverno ou a Nigrán con A praia 

dos afogados. 

 

A colaboración con outras bibliotecas  e entidades, establécese fundamentalmente 

coas  bibliotecas municipais, a través do préstamo de libros, de visitas, e en menor 

medida, participando nas súas actividades como pode ser algún club de lectura  ou 

presentacións de libros. 

As visitas a bibliotecas públicas e municipais son actividades frecuentes nos clubs: 

Biblioteca Neira Vilas (Vigo), BM Parque da Milagrosa (Lugo), Biblioteca Nodal (Lugo) 

Biblioteca González Garcés (A Coruña), Biblioteca Municipal Ágora (A Coruña), Biblioteca 

de Castrillón ( A Coruña), Biblioteca Ánxel Casal (Santiago); bibliotecas universitarias 

como a da Facultade de Historia da Universidade de Santiago ou a ou a Biblioteca 

Concepción Arenal, tamén en Santiago. 
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Algúns clubs adoitan visitar librarías e feiras do libro, fundamentalmente nas cidades. 

Entre as finalidades,  está coñecer as librarías (algunhas temáticas, de cómic ou con 

fondo feminista), achegarse ás  novidades ou seleccionar fondos para a biblioteca escolar. 

Entre as entidades coas que se relacionan os clubs destacan a Fundación Curros 

Enríquez de Celanova, a Fundación Vicente Risco ou o Liceo de Ourense. 

 

COLABORACIÓNS ENTRE OS CLUBS 
 

Un total de 82 clubs colaboraron entre eles (34% do total). Algunhas colaboracións están 

xa consolidadas no tempo como a das Tertulias de Allariz, o grupo DADO na Coruña ou a 

do IES Porto do Son co IES Aquis Celenis , e outras son máis puntuais, como o 

profesorado que promove encontros entre os clubs, aínda que mude ano a ano. 

Obsérvase tamén o incremento dos clubs que se reúnen por proximidade xeográfica, 

outros por un club temático como o manga (centros de Moaña que organizan o Comicón 

con outros do sur da provincia de Pontevedra) ou por unha actividade determinada, como 

Tui le, Lemos le ou o Proxecto Dragal. Así e todo , o maior contacto entre clubs adoita 

facerse a través do intercambio de libros, o denominado Libros a eito1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://librosaeito.blogspot.com/ 
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PRODUCIÓN DE MATERIAIS E DIFUSIÓN 
 

En canto á produción de materiais, bastantes clubs elaboran presentacións (ppt, 

prezzi, ...) para achegar os integrantes á lectura (autoría ou obra). Tamén se elaboran por 

parte dos clubs booktrailers, videocreacións, videopoemas, videoanimacións ou vídeos 

resumo das actividades.  Comezan a realizarse podcasts e audiolibros e moitos clubs 

contan xa de canles de youtube para difundir as súas producións. 

 

A difusión das actividades adoita facerse a través do blog propio ou a través do blog da 

biblioteca, tamén nos espazos de difusión dos propios centros como paneis informativos, 

na revista escolar ou mesmo nas xornadas de portas abertas dos propios clubs. Pode 

accederse  a unha boa parte destes blogs a través de “Ler en mancomún”, o espazo dos 

clubs de lectura2.  

 

Collen tamén forza as redes sociais (grupos de whatsapp, facebook ou twitter) como 

medios de difusión (ou mesmo de convocatoria) das actividades desenvolvidas polo club. 

 

O uso do libro electrónico aínda non está moi estendido entre os clubs. Apenas 12 clubs 

indican que utilizan este dispositivo. Aquí cómpre ter en conta que, até o momento, os 

centros escolares non contaron cunha plataforma de préstamo de libro electrónico. 

 

XORNADA ANUAL DOS CLUBS DE LECTURA, 
 

Todos os anos, desde 2008, a Consellería de Cultura, Educación e O.U. xunta ao 

profesorado que coordina estes clubs nunha xornada anual dos clubs de lectura, no 

que se comparten experiencias, inquedanzas e propostas, e onde interveñen persoas 

expertas en materia de lectura, mocidade, literatura e outros, co fin de contribuír á 

formación deste profesorado para o exercicio da súa función como mediador no ámbito da 

lectura. Co gallo da celebración dos dez anos de existencia do programa de Clubs de 

                                                 
2
 http://lerenmancomun.blogspot.com/ 
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lectura, a Consellería  ampliou esta convocatoria a preto dun milleiro de lectores e 

lectoras procedentes dos diferentes clubs de lectura do ámbito educativo galego (en 

representación dos máis de 11.000 lectores e lectoras que se reúnen, periodicamente, 

para compartir experiencia lectora). 

A X Xornada de clubs de lectura contou cun programa que pretendía ofrecer ás persoas 

participantes a oportunidade de compartir un tempo cos seus autores e autoras preferidos, 

ou de achegarse a diferentes territorios culturais relacionados coa palabra: o cómic, o 

teatro, o cine, a música, a cultura urbana e por suposto, a literatura. Esta actividade 

desenvolveuse o 17 de xuño de 2017 no Palacio de Congresos de Santiago. 

 

Iniciouse a xornada coa performance “Animación á lectura” de  Pista Catro. Despois 

procedeuse ao  acto de inauguración oficial e á entrega do Premio dos Clubs de Lectura 

2017 a Miguelanxo Prado. O relatorio inaugural propoñía  “Como facer un programa piloto 

sobre libros e lecturas” e  foi conducido por Óscar López que contou con  varios 

convidados e convidadas entre os que se atopaban xoves integrantes de clubs ou a 

escritora Ledicia Costas. 
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Posteriormente iniciáronse as actividades para o profesorado cun relatorio de Inés Miret 

denominado “Lectura e xente moza”  e outro de Mercedes Queixas Zas sobre os  “Paseos 

literarios da AELG”. 

 

Os mozos e mozas asistentes puideron escoller entre  obradoiros poéticos con Carlos 

Negro ou Antía Otero , un obradoiro de dramatización con Rosalía Fernández Rial, un de 

Graffiti e cultura urbana con Suso Fraga e David Garrido , un obradoiro de dobraxe con 

Anxos Ferradáns, un  obradoiro de  rap ou de regueifa coa Vella Escola, un obradoiro: 

“Como escribir un relato de misterio” con Miguel Anxo Fernández,  obradoiros de cómic 

con Miguelanxo Prado ou Xosé Tomás, un obradoiro de cómic manga co club de lectura 

Manga do IES Catabois en Ferrol, un obradoiro de radio con Luis Pardo,  un obradoiro 

de“Como contar un conto de medo” con Soledad Felloza ou un obradoiro “Narración 

cinematográfica” con Jorge Coira. 

 

 

 

Podían tamén asistir a encontros con autores/as con temáticas como a  “Literatura de 

viaxes” con Andrea Maceiras e  Rosa Aneiros, moderada por Montse Pena Presas;  outra 

de  ”Estereotipos e literatura” con María Reimóndez, un  encontro con Marcos Calveiro ou 

un de Literatura transmedia con Fran Alonso. Simultaneamente  celebráronse  dúas 

mesas de autores/autoras con Antón Riveiro Coello, Ledicia Costas e Pedro Feijóo, 
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moderados por Ramón Nicolás na primeira e outra con Berta Dávila, Rosalía Fernández 

Rial e Tamara Andrés,  moderada por Francisco Castro. 

 

Despois do xantar desenvolveronse as  quedadas entre clubs  “Quedamos para ler!   

 

Finalizou a xornada co encontro co escritor César Mallorquí e puxeron o ramo a esta 

excepcional xornada  o  músico Xabier Díaz  e  Adufeiras de Salitre. 

 

Parte dos mozos e mozas  asistentes a esta xornada tiveron oportunidade de trasladar as 

súas impresións sobre esta encontros e valoraron moi positivamente todas as actividades, 

destacando as performances de Pista Catro, a actuación musical de Xabier Díaz e as 

Adufeiras de Salitre, as quedadas entre lectores, os encontros cos autores (moi 

especialmente con César Mallorquí) aínda que estes lle souberon a pouco, botando en 

falta unha maior interacción cos escritores e escritoras. 

 

Pódese acceder a todos os vídeos da xornada na canle de Youtube da Asesoría de 

Bibliotecas Escolares. 3 

 

                                                 
3
 http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=category/21/95 
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OS 50 LIBROS MÁIS LIDOS NO CURSO 2016/2017 

 

 


