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LIMIAR 

Ao longo destas páxinas vanse alternando parágrafos descritivos, 

informativos e prescritivos. 

Descrición 

Pártese sempre da descrición do tratamento dos procesos de lecto-

escritura no IES “Ramón Mª Aller Ulloa”. Neste sentido, os dous focos centrais de 

observación son as programacións dos departamentos e as análises realizadas polo 

Equipo da Biblioteca recollidas en diversos documentos e compartidas e debatidas, 

cando menos, coa Dirección. 

Información 

Na súa vertente informativa, trátase de recoller un pequeno marco teórico, 

fixar unha terminoloxía específica e expoñer unhas referencias básicas a 

experiencias propias ou alleas. Todo iso, na procura de xustificar as propostas e 

establecer uns instrumentos de análise e definición, comúns a toda a comunidade 

educativa. 

Prescrición 

A prescrición é unha calidade inherente a calquera documento deste 

tipo. Este Proxecto Lector non tería sentido se non establecese uns marcos xerais e 

unhas liñas de actuación de obrigado cumprimento. 

Dado que é o propio Instituto o que establece -para si mesmo- cada norma 

derivada deste documento, todo o que aquí se prescribe non só é unha obriga, 

senón tamén a resposta a unha necesidade sentida como propia pola comunidade 

docente: a necesidade de integrar e sistematizar todas as nosas actividades 

relacionadas coa lecto-escritura. 
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1. INTRODUCIÓN 

O IES “Ramón Mª Aller Ulloa” asume como propios e necesarios os principios 

sobre os que asenta a lexislación1 marco deste Proxecto Lector: 

“A lectura constitúe un factor primordial para o desenvolvemento das 

competencias básicas. Os centros docentes garantirán na práctica docente 

de todas as materias un tempo dedicado á lectura en todos os cursos da 

etapa, de acordo co proxecto lector do centro”. (Decreto de Secundaria, 

Artigo 5º) 

“Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas áreas da etapa, a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, 

as tecnoloxías da comunicación e da información e a educación en valores 

traballaranse en todas as áreas”. (LOE, Artigos 19.2/24.7/25.5 

(Primaria/Secundaria). 

Deste xeito defínese como o documento que integra e sistematiza todas as 

intervencións do centro destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das 

habilidades informativas. 

O PL procura a adquisición das competencias básicas, especialmente: 

 A comunicación lingüística 

 O tratamento da información e a competencia dixital 

 A competencia cultural e artística 

 A competencia para aprender a aprender. 

                                         

1 Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Boletín Oficial del Estado, 4-V-2006). 

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

obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (Diario Oficial de Galicia, 13-VII-2007) 
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O PL cifra como obxectivos primordiais: 

 Desenvolver a competencia lectora 

 Favorecer a competencia literaria 

 Educar no uso crítico da información 

 Fomentar o hábito lector 

 Apoiar a adquisición das competencias básicas 

Partindo de que no noso centro xa se vén desenvolvendo unha rica e 

completa actividade a eses obxectivos, este Proxecto Lector proponse: 

 Sistematizar as boas prácticas xa consolidadas. Delas, a maior parte están 

recollidas nos diferentes documentos xerados no centro (programacións e 

memorias dos departamentos, vicedirección, biblioteca, EDL...), outras 

obsérvanse no devir da acción docente. 

 Procurar unha maior rendibilidade destas boas prácticas. Para iso, 

trataremos de establecer pautas comúns e mecanismos de coordinación e 

colaboración para optimizarmos os esforzos do profesorado e alumnado, sen 

aumentarmos a carga de traballo. 

 Detectar puntos débiles na nosa práctica e marcar orientacións para 

corrixilos. 

 Impulsar un marco sólido, aínda que provisorio2, para a incorporación das 

TIC aos procesos relacionados coa competencia lectora e a educación 

documental. Neste sentido, cómpre deseñar as liñas mestras da acción 

docente/discente que marquen o noso progreso na alfabetización dixital e 

alfabetización informacional. 

                                         

2 A provisionalidade deste marco vén dada pola implantación do programa Abalar (2010/11) 

e o programa de alfabetización dixital do profesorado que está conducindo o Coordinador TIC, así 

como polas actividades de alfabetización dixital e informacional dirixidos ao alumnado de 1º ESO, 

programados pola Biblioteca para desenvolver no PI. Unhas e outras circunstancias deberían ser 

decisivas e proporcionar un banco de experiencias que, en próximos cursos, nos permitan definir 

con maior precisión programas e obxectivos neste sentido. 
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2.  Breve análise da situación 

Son múltiples os estudos, entre eles os informes PISA, que establecen unha 

relación directa entre o ámbito familiar (nivel socioeconómico e cultural), 

rendemento escolar e hábitos lectores. 

Neste sentido, o Instituto de Ciencias da Educación3 sinala o instituto 

“Ramón Mª Aller Ulloa” como un centro en que as achegas do contorno se sitúan 

nun nivel medio-baixo, cun valor respecto á media (100) dun 57,08. 

Por outra banda, tamén concordan as diferentes análises que é nos inicios da 

secundaria4 cando se produce a gran crise lectora. 

A impresión da maior parte do noso profesorado coincide neses dous 

factores, polo que: 

 Debemos arbitrar medidas de compensación socioeconómica e cultural 

(dotación e servizos de biblioteca, adaptación de itinerarios lectores) 

 Debemos tratar de minimizar esa crise lectora que antes mencionabamos. 

                                         

3 MURAS FERNÁNDEZ, P. [et alt.] (2009): Eficiencia dos centros de Educación secundaria en 

Galicia vs. a súa localización socio-xeográfica. Santiago de Compostela. USC 

4 A actividade lectora acada o seu punto máximo arredor dos 9-11 anos, a partir de aí 

descende dun xeito pronunciado durante a secundaria, na que semella que as obrigas escolares 

entorpecen a lectura (COLOMER, T.: “Entre la normalidad y el desinterés: los hábitos lectores de 

los adolescentes” in COLOMER (2009): Lecturas adolescentes. Barcelona. Graó, pp. 19-58) 
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3. A lectura no Centro 

3.1 O instituto le 

Se repasamos as programacións dos distintos departamentos, as memorias 

anuais da Biblioteca ou os informes previos a este proxecto lector elaborados pola 

Biblioteca, constatamos que no centro se desenvolve, ano tras ano, unha densa 

actividade lectora. Tamén é fácil comprobar que o propio alumnado está 

habituado á obrigatoriedade dunha serie de lecturas. Este é un potencial do que 

dispoñemos e que debemos canalizar para  progresar nos nosos obxectivos. Cómpre 

advertirmos, con todo, que debemos contar coas vantaxes e inconvenientes 

derivados de que gran parte do alumnado identifica lectura con tarefa escolar. 

3.2 Análise de situación e propostas de intervención 

Dentro desa óptica positiva xeral, hai unha serie de puntos débiles que 

debemos recoñecer e tratar de paliar. 

a) Sobre a lectura longa 

Referímonos deste xeito (lectura longa ou completa), á lectura dunha obra 

completa (unha novela, un libro de relatos ou poesía, un filme...) ou a un capítulo 

extenso e significativo dunha obra completa. Por oposición, falamos de lectura 

fragmentaria para designarmos aqueles pequenos textos que adoito utilizamos con 

intención analítica e/ou ilustrativa. Sobre ela, observamos: 

SITUACIÓN 1 

Hai unha preeminencia esaxerada da lectura de ficción sobre a de non 

ficción (ensaio, divulgación científico-tecnolóxica ou histórica...). A causa principal 

é que a lectura está moi ligada  ás materias de lingua e literatura. 

INTERVENCIÓN 1 

A inclusión dunha lectura de non ficción en, polo menos, un dos itinerarios 

das materias de lingua galega e/ou castelá. Para a súa maior rendibilidade, estas 

lecturas deberían ser acordadas con profesorado doutras materias do curso, con 

vistas a seren obxecto dun tratamento multidisciplinar. 
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A inclusión dunha lectura de ficción nos itinerarios dalgunha das materias 

do ámbito científico tecnolóxico. Para a súa maior rendibilidade, estas lecturas 

deberían ser acordadas co profesorado das materias de lingua galega e castelá, 

para que estes lle poidan dar un enfoque literario. Neste sentido, Colomer5 refírese 

aos estudos de Baudeler, Cartier e Detrez no que comproban que os bos alumnos 

(sobre todo en ciencias) adoitan ser os máis lectores e que o que len ten moita 

relación co éxito escolar: os xéneros policial e a ciencia ficción6 están entre as 

lecturas predilectas dos que sacan mellores notas, mentres que a novela xuvenil ou 

o best seller resultan un factor indiferente para predicir o éxito escolar. 

SITUACIÓN 2 

Arredor de 4º da ESO/1º BAC, obsérvase un salto moi brusco entre a 

literatura xuvenil (que, polo regular, se propón para ler autonomamente e na 

casa) e a literatura canónica (aquela de lectura complexa, que -a miúdo é guiada-, 

forma parte da tradición cultural e incorpora o lector a un marco cultural común). 

INTERVENCIÓN 2 

Polo regular, a literatura canónica fai a súa aparición en 4º ESO/1º BAC. O 

tránsito entre a literatura xuvenil e esta non sempre é doado, polo que nos 

primeiros cursos de ESO débese incluír, cando menos, dúas lecturas (unha en lingua 

galega, outra en castelá) que forme parte, ben, dos canons respectivos, ben do 

canon universal. Este tipo de lecturas, seleccionadas por complexidade gradual, 

deben ser obxecto de lectura guiada, conforme o estime o profesorado. 

                                         

5 Op. cit., pp. 41-42 

6 Todas as programacións das materias do ámbito científico-tecnolóxico insisten na 

necesidade de ampliar a competencia no uso e compresión do vocabulario (terminoloxía) e as 

estruturas lingüísticas propias da disciplina. A ciencia-ficción abre a posibilidade de ver funcionar 

ese vocabulario e esas estruturas nun contexto atractivo, ademais de poñer en contacto o lector cos 

diversos elementos incluídos no currículo das materias. 
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SITUACIÓN 3 

Dáse un notable descoñecemento dos itinerarios lectores de cada 

departamento por parte dos outros. 

ITERVENCIÓN 3 

O coñecemento entre departamentos, o intercambio e o acordo á hora de 

fixar os plans anuais de lectura7 facilitará o traballo multidisciplinar e a creación 

de diversas sinerxías: un mesmo documento pode ser comentado e analizado desde 

diferentes puntos de vista disciplinares. Para facilitar todo isto, a Biblioteca 

deseñou un Wiki no que os departamentos incluirán os seus itinerarios lectores e 

aquel material que consideren importante para facilitar/completar a lectura. 

(Vid.inf. & 5) 

SITUACIÓN 4 

Aínda que hai profesorado que si recorre a elas, non se consideran dun xeito 

sistemático “outras lecturas” como a Banda Deseñada ou as producións 

audiovisuais (documentais ou de ficción) 

ITERVENCIÓN 4 

Consolidarmos a BD e o audiovisual nas nosas programacións e itinerarios 

dun xeito sistemático. (vid. inf. & 3.3 e & 3.4) 

                                         

7 Unha definición de Plan Anual de Lectura en Informe 4. 
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b) Sobre a lectura fragmentaria 

Todos os departamentos inclúen o tratamento de fragmentos textuais, 

audiovisuais, etc., na súa práctica pedagóxica. Os de linguas vehiculares, ademais 

de textos literarios, traballan todo o abano da tipoloxía textual, tanto desde o 

punto de vista de lectura comprensiva, como analítica (estrutura, características 

formais, vocabulario e terminoloxía...). A propósito disto, sería conveniente: 

 que o resto dos departamentos proporcionasen unha selección de textos 

relacionados cos seus desenvolvementos curriculares aos de linguas, para 

traballaren con eles dun xeito acompasado. 

 que os departamentos non lingüísticos inclúan nas súas programacións e 

avaliación o tratamento deses textos con exercicios que permitan valorar a 

súa compresión (sínteses, esquemas, comentarios críticos...). 

 que uns e outros estimulen a creación de textos de ficción partindo de 

coñecementos e experiencias técnico-científicas, históricas, plásticas..., con 

emprego de vocabulario propio desas disciplinas. 

3.3 A banda deseñada 

Ata hai ben pouco, o ensino secundario mostrábase remiso a darlle carta de 

natureza escolar á Banda Deseñada (e, en xeral, ás obras que combinan imaxe e 

discurso). Aínda hoxe, a súa inclusión nas prácticas pedagóxicas é escasa e 

descontinua. Isto contrasta, por exemplo, coa situación en Francia, cuxo sistema 

prescribe a lectura obrigatoria dunha obra de BD por curso. 

Son varios os argumentos que nos impulsan a incorporar a BD ás nosas 

programacións e establecer, como mínimo, unha lectura BD por curso8: 

 O seu importante papel na aprendizaxe dos códigos da “alfabetización 

visual”. 

                                         

8 En principio esta obrigatoriedade queda delegada nos departamentos de linguas. Convén 

que outros departamentos, en caso de non a incluíren, participen elaborando fichas relacionadas 

con aspectos curriculares seus (p. ex., Plástica ou Arte sobre determinados códigos visuais) 
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 A súa adecuación para introducir na lectura a alumnado con dificultades 

(por deficiente alfabetización, por incorporarse desde outros sistemas 

educativos e/ou idiomas...) para soster unha lectura continua. 

 A súa complexidade gradual e adaptábel ás necesidades do alumno/grupo. 

Tanto pola súa diversidade temática como polo seu diferente tratamento dos 

códigos audiovisuais, a BD préstase para todo tipo de análise crítica e 

debate, sexa sobre as diversas materias, sexa sobre o mundo adolescente e a 

súa construción. Non difire, neste sentido, do que nos ofrece a lectura 

continua. A diferenza pode estar, en moitos casos, na súa accesibilidade. 

 A súa brevidade non só é un valor relacionado coa mencionada 

accesibilidade, senón tamén coa súa operatividade: ao poderen ser lidas 

nunha sesión ou dúas, o comentario e a discusión que propician resulta máis 

inmediato e fresco que o que se podería facer, por exemplo, cunha novela. 

 O achegamento do noso alumnado a unha base cultural común. É esta unha 

esixencia que se lle presenta á escola e que trata de cumprir en relación 

coas experiencias artístico-literarias e técnico-científicas da humanidade. 

Igual sucede con algúns autores e personaxes de cómic. Debe a escola 

proporcionar acceso ao coñecemento de Asterix ou de Corto Maltés? 

3.4 O audiovisual 

a) A longametraxe de ficción e documental 

Aínda que con maior traxectoria que a BD no ensino e no noso instituto, o 

audiovisual aínda non está completamente homologado como recurso e materia 

escolar. Considérase, polo xeral, como material complementario e, se cadra por 

non estar localizado en ningunha materia concreta, non é obxecto dun tratamento 

continuado, nin dunha análise específica. 

Igual que lle sucede á literatura, o cine de ficción perdeu atractivo como 

actividade social para a xuventude, en beneficio doutras pantallas. Igual que lle 

sucede á literatura, a produción de consumo oculta e mesmo dificulta a 

comprensión dos produtos de calidade. 

A proposta deste PL é clara: 
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 Continuarmos empregando este recurso como material complementario, 

tratando de fixarmos títulos e obxectivos nos plans anuais de lectura e 

acompañados de consideracións relacionadas coa estrutura, a técnica e a 

historia cinematográfica. 

 Establecermos, partindo dos anteriores, un itinerario lector básico que 

inclúa unhas 20/30 (4 ou 5 por curso) películas canónicas que, ao noso 

parecer, deben formar parte do patrimonio cultural do noso alumnado 

(P.ex.: Consideramos que, ao final da secundaria, o noso alumnado debe 

saber de Charlot ou do Cidadán Kane, de Carlos Velo ou García Berlanga?) 

 Considerarmos e tratarmos as películas documentais, baixo as premisas 

(entendendo que neste caso implica a todos os departamentos, por igual) 

que antes recollemos para a lectura de non ficción 

b) As curtametraxes 

As avantaxes que sinalamos en relación á BD, pódense aplicar ás que nos 

ofrecen as curtas sobre as longametraxes. Polo regular, a súa brevidade permite 

vela e comentala nunha única sesión didáctica. 

Así mesmo, trátase dun formato que equilibra as competencias do 

profesorado e do alumnado. Xeralmente, os máis novos están máis afeitos a ver e 

descodificar certas “linguaxes” da curta (produto típico na Rede), mentres que a 

maior parte do profesorado está máis educado nos formatos longos. 

O material, tanto cinematográfico como crítico e pedagóxico do que nos vén 

fornecendo Anirmau, ano tras ano, é un espléndida base para construírmos un 

programa de educación audiovisual propio e sólido. 
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3.5 A lectura documental 

Referímonos á lectura documental como esa lectura especialmente 

informativa á que o alumnado acode, polo regular, para elaborar traballos ( 

4.2a) relacionados co currículo de cada materia ou coas competencias comúns a 

todos os departamentos. 

Boa parte dos departamentos recollen unha listaxe dela (baixo epígrafes 

como “bibliografía”, “recursos”, etc.) na súa programación. 

Cómpre que esta lectura documental (independentemente do seu formato e 

excluíndo os libros de texto) estea recollida nos Itinerarios Lectores de cada 

materia e como tal no Wiki (Vid. & 5) 

3.6 Repertorio mínimo 

En base aos puntos anteriores, establecemos un repertorio mínimo de títulos 

por curso que se resume no seguinte cadro: 

 

Repertorio mínimo de lecturas por curso 

 
Departamentos 

Lingua/Literatura 
Outros departamentos Inglés 

Libros de ficción. Lectura 

autónoma, na casa. 

4 títulos, pref. en 

listaxes abertas 
2 títulos 

Literatura canónica. 

Lectura guiada. 

2 títulos 

obrigatorios 
 

Libros non ficción 2 títulos 2 títulos 

Banda Deseñada 2 títulos  

2 títulos, 

lecturas 

adaptadas 

Cine de ficción 5 títulos, no instituto ou na casa 

Cine documental 3 títulos, no instituto ou na casa 

Trátase dun repertorio orientado fundamentalmente á ESO. No BACH variará 

en función das necesidades da programación dos departamentos de lingua e 

literatura (castelá e galega) para darlle maior preferencia á literatura canónica. 
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3.7 A Hora de ler 

A Hora de Ler comezou a súa implantación progresiva no curso 2008-2009. 

Supón un tempo reservado á lectura dentro do horario lectivo. A súa finalidade é a 

de axudar a crear rutinas de lectura. 

a) Tempo e lugar 

• Realizarase durante 20 m., tres ou catro días á semana, segundo estableza 

o Plan Anual de Lectura e non asociada a unha(s) determinada(s) materia(s). 

• Desenvólvese na aula. O tamaño do noso Centro, impide –salvo raros 

casos- facelo na Biblioteca, aínda que ocasionalmente se poida acudir a ela. 

b) Característica e selección de lecturas 

 A lectura é libre, silenciosa e sen filtros. 

 O alumnado escolle as súas lecturas (na Biblioteca do Centro ou noutros 

lugares). 

 Poden ser libros (non necesariamente de ficción), revistas que hai na 

Biblioteca, Banda Deseñada, etc. Non prensa diaria. 

 Unha vez elixida a lectura, o alumnado non ten obrigación de rematala. 

Debemos respectar este “dereito lector” 

 A procedencia fundamental dos documentos a ler debe ser a Biblioteca 

Escolar. Con todo non ten que ser a única. Neste sentido, o profesorado 

pode solicitar documentos da Biblioteca para unha Biblioteca de Aula. 

 En principio, non se lle pide nada a cambio: nin exames, nin recensións, nin 

calquera proba de comprensión lectora. 

 De común acordo, o profesorado e o alumnado poden elaborar un diario 

colectivo de lectura (nun caderno ou non blogue, p.ex.), no que se vaian 

anotando impresións sobre o lido. 

 A Hora de Ler non se pode empregar para realizar tarefas escolares. 
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c) Papel e actitude de profesorado. 

 O profesorado non debe actuar como filtro. Os límites están no “decoro”, 

ou se queremos no “decoro docente” (revistas de “tunning” ou “cómic 

porno”... é visto que non teñen cabida) 

 Ao non facer probas específicas, o seguimento é “por observación”. Por 

experiencia, o profesorado sabe se un alumno le ou non. Isto non exclúe a 

posibilidade dos diarios de lectura, antes mencionados 

 O profesorado está na aula e está lendo. O profesorado é modelo lector. 

 Convén detectar carencias na Biblioteca (libros concretos ou tipos de 

lectura), coa finalidade de ampliar o noso catálogo. 
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3.8 Clubs de lectura 

Dende sempre, o ensino secundario considerou a lectura obrigatoria de obras 

literarias como un contido máis do currículo. Non  obstante, o case endémico baixo 

índice de lectura entre os adolescentes obrigou a facer unha reconsideración do 

lugar da lectura no interior do sistema educativo. Para iso, propuxéronse fórmulas 

que fixesen dela non só unha necesaria obriga en certas materias, senón tamén 

unha fonte de aprendizaxe non regrada, voluntaria e pracenteira, e de habituación 

a unha ferramenta básica para o acceso a calquera tipo de información. 

Neste sentido, os clubs de lectura preséntanse como espazos para a 

adquisición de competencias avanzadas de lectura, tan necesarias na actual 

sociedade da información.  

Entre os argumentos que nos impulsan a incorporar o fomento da lectura no 

noso centro a través dos clubs de lectura podemos citar: 

 A súa utilidade para promover a participación dos estudantes para que 

compartan as súas experiencias lectoras. 

 O feito de que moitos destes clubs conten cun blogue a través do que 

difunden as súas actividades e amplían as informacións que comparten, 

favorece tamén a mellora das competencias dixitais.  

 A posibilidade de crear puntos de encontro entre os diversos sectores da 

comunidade educativa arredor dos libros e da lectura.  

 A mellora do coñecemento das obras literarias lidas. 

 O desenvolvemento de habilidades que reforzan a súa competencia 

lingüística, tales como estratexias para a lectura comprensiva, autonomía na 

selección de lecturas, capacidade de argumentación e de expresión oral, 

etc. 
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4. Escritura e produción documental 

A actividade lectora é inseparábel da actividade escritora. Ambas se nutren 

entre si. Cada lectura que se lle ofrece ao alumnado leva consigo a exixencia dun 

produto (desde as resposta dun cuestionario ou unha redacción a un traballo 

monográfico, desde un exame ou un debate a unha exposición dixital ou unha 

entrada nun blogue). 

A maior parte destes produtos quedan no círculo pechado profesor/alumno, 

outros amplían o seu campo de recepción a unha aula (lectura pública, exposicións 

orais ou multimodais...), uns terceiros esténdese máis alá (exposicións no 

distribuidor do instituto, colaboracións na prensa escolar, documentos na 

Internet...). 

Sen animo de sermos exhaustivos, comentaremos e estableceremos liñas de 

esixencia sobre a escrita de ficción e a produción documental que profesorado e 

alumnado elabora. 

4.1 Ficción 

a) Escrita de ficción 

Ao igual que sucedía coa lectura, a escrita de ficción está moi limitada ás 

materias de lingua. Aínda que temos bos exemplos entre nós, debería ser máis 

habitual que desde todas as materias se estimulase esta actividade. Un conto sobre 

un tema histórico ou científico-tecnolóxico pode ser un excelente auxiliar para que 

o alumnado manexe conceptos e empregue vocabulario específico. 

Concursos de convocatoria externa ou concursos que o propio instituto 

podería convocar son estímulos engadidos que o profesorado de todas as materias 

debería apoiar. 
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b) Produtos texto imaxe 

Contamos con referencias9, pero trátase dun recurso (BD, carteis de cego, 

fotonovelas...) que non empregamos dun xeito sistemático. 

Trátase, con todo, dunha actividade moi completa e propicia para o traballo 

multidisciplinar. O traballo incide no desenvolvemento de competencias 

lingüísticas, literarias, visuais e artísticas, por canto supón: 

 Formulación da idea. 

 Elaboración do guión literario e técnico. 

 Realización das ilustracións e (debuxos ou fotos). 

 Montaxe 

Polo demais, trátase dun produto moi adecuado para a súa publicación: ben 

a través dunha exposición, da súa impresión ou da súa edición dixital. 

c) Audiovisual de ficción 

Ocasionalmente xorden iniciativas, por parte do profesorado e/ou alumnado, 

para a elaboración dun produto audiovisual. A máis elaborada foi a produción de 

Yamilé (2007), dirixida por Ramón Faílde. O seu seguimento polo EB e un Grupo de 

Traballo de Audiovisuais e TIC proporciónanos unha serie de conclusións que nos 

deben servir de  orientación para o uso deste recurso: 

 Tratase dun traballo en equipo no que as achegas de cada quen son 

intercambiables. En principio, non se buscan especialistas. 

 As emocións, os intereses, as necesidades do alumnado ofrécense como un 

valor positivo, mesmo necesario. Contrariamente ao que sucede na maior 

parte do traballo documental que se lle pide ao alumnado. 

 A supresión do profesor–filtro: A distancia entre profesorado/alumnado é 

menor que noutros tipos de produción documental. 

 O proceso “contidos  profesor/a  alumn@  produto" xa non é 

unidireccional. Créanse bucles de intercambios profesorado / alumnado. 

                                         

9 Elaboración de Carteis de Cego, (en LLG-1º BAC-2010-) ou de Fotonovelas (en Cultura 

Audiovisual. Nun nivel puramente documental: as secuencias de exercicios físicos nos 

monográficos de E. Física. 
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4.2 Produtos documentais 

Practicamente todas as programacións dos departamentos aluden á 

elaboración de traballos documentais. Neles, hai unha parte específica que fixa o 

departamento e/ou o profesor (a relacionada cos contidos), pero hai outra común 

(tratamento ALFIN) que acordamos, esiximos e recollemos neste Proxecto Lector. 

a) Alfabetización informacional (ALFÍN) (  3.5) 

A definición máis estendida da ALFIN é a realizada pola CILIC: 

“é saber cando e por que necesitas información, onde atopala, e como 

avaliala, utilizala e comunicala de xeito ético” (Chartered Institute of 

Library and Information Professionals.UK)10 

O desenvolvemento desta definición implica diversas habilidades ou 

competencias nas que debemos instruír o noso alumnado e que se sintetizan en seis 

normas11: 

 Recoñecer a necesidade de información e determinar a natureza e nivel da 

información que se necesita. 

 Atopar a información que se precisa de xeito eficaz e eficiente. 

 Avaliar criticamente a información e o proceso de busca da información. 

 Xestionar a información reunida ou xerada. 

 Aplicar a información anterior e a nova para construír novos conceptos ou 

crear novas formas de comprensión. 

 Utilizar a información con sensatez e mostrarse sensíbel ás cuestións 

culturais, éticas, económicas, legais e sociais que rodean o uso da 

información. 

                                         
10 ABEL, A. [et alt.]: “Alfabetización en información: la definición de CILIP (UK)” consulta en 
http://www.webcitation.org/5Nr3auHtJ, o 14-XII-2010  
 
11 BUNDY, A. “El marco para la alfabetización informacional en Australia y Nueva Zelanda” in  
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 73, Diciembre 2003, pp. 109-120, consulta en 
http://www.aab.es/pdfs/baab73/73a4.pdf, o 14-XII-2010 
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A consecución de obxectivos e adquisición de competencias en relación con 

elas é gradual e progresiva durante os seis anos da secundaria. A premisa é que o 

profesorado é a referencia básica e, polo tanto, é a súa responsabilidade: 

 Proporcionar ao alumnado unhas fontes (bibliográficas, audiovisuais, na 

Internet...) diversas e en diverso formato adecuadas, precisas e obrigadas. 

 Valorar positivamente as iniciativas do alumnado para facer as súas 

propias buscas e colaborar con el na discriminación da información obtida 

destas segundo a finalidade perseguida e a credibilidade das fontes. 

 Axudar o alumnado a organizar os contidos de xeito que sirva de apoio ao 

obxectivo e formato do produto (esquemas, diagramas, cronogramas...) 

 Esixir un estilo adecuado ao produto documental, ao seu soporte e á 

audiencia (p.ex. non é o mesmo un traballo impreso que só vai ler o 

profesor que unha exposición feita ante o resto da aula) cunha terminoloxía 

propia de cada disciplina. 

 Facer comprender ao alumnado a ética e a responsabilidade no uso da 

información, entendendo que o coñecemento é unha produción social. Nese 

sentido: 

o Advertir das cuestións relativas á intimidade, privacidade e 

seguridade, sexan das persoas ou das institucións, tanto na procura 

como na produción e difusión dos documentos. 

o Explicar  o concepto de propiedade intelectual e rexeitar calquera uso 

de datos, imaxes ou sons obtidos de forma non legal. 

o Esixir e valorar como feito positivo a citación das fontes empregadas, 

dun xeito correcto e respectuoso coas convencións. 

 

Estas normas básicas débense respectar en todos os produtos 

documentais presentados polo profesorado ou demandados ao alumnado. 
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Entre os produtos documentais posíbeis están aqueles que comparten a 

multidisciplinariedade, a autoría colectiva e a difusión pública. Exemplos deles son 

os que se citan a seguir: 

b) A Marela Tarabela 

“A Marela Tarabela”, concibida inicialmente como boletín da biblioteca, 

derivou cara á publicación de monográficos. Trátase dunha publicación de 

estrutura áxil e impresión rápida (arredor dunha semana desde a súa montaxe) que 

se propón como soporte para calquera produto documental elaborado polo 

profesorado e/ou o alumnado. Véxase a modo de exemplo, os traballos elaborados 

en Ciencias Medio Ambientais, Marela 2 ou Marela 5. 

Imprímese en cor e con papel de calidade (o papel aínda conserva un 

prestixio que non gañaron as edicións dixitais) na procura da dignificación do 

traballo docente e discente: os centros educativos somos grandes xeradores 

dunha unha información de alta calidade e excelente adecuación que polo xeral 

se perde e que debemos reclamar e exhibir. 

Da montaxe e dos gastos de impresión ocúpase a Biblioteca. 

c) Exposicións 

As exposicións (físicas) como produto documental que recolle o tratamento 

e elaboración de fontes e materiais  diversos, presentan o valor engadido  antes 

mencionado: fan público e dignifican o traballo escolar. Ademais, de cumpriren 

determinadas premisas ese valor aumenta: 

 Aconséllase que cada exposición leve consigo un tríptico/cuestionario para 

cubrir alumnos doutros cursos. Iso implica unha reflexión dos autores sobre 

o propio traballo e crea círculos de información entre o propio 

alumnado12. 

                                         

12 Moi ilustrativa, a este respecto, resultounos a exposición sobre Roald Dahl, coordinada 

polo Departamento de Inglés: o alumnado que tivo que cubrir o tríptico atopou unha especial 

motivación e facilidade na comprensión dos textos (en inglés) polo simple feito de seren outros 

alumnos os seus autores 
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 Aínda que cada parte da exposición sexa elaborada individualmente ou por 

un pequeno grupo, convén que haxa un acordo entre todos os autores no 

deseño (tamaño dos carteis, tipografía, colores, etc.), iso estimula a 

aprendizaxe das competencia do traballo en equipo. 

 Cada exposición debe ir acompañada da exhibición dos documentos físicos 

empregados como fonte informativa (libros, atlas, DVD...) ou relacionados 

con ela. Isto fai visualizar a orixe da información (vid. sup. “ética e 

responsabilidade non uso da información”) e mostra os fondos da biblioteca. 

Polo demais e dado que os espazos de exposición son limitados, serán 

Vicedirección e o Equipo da Biblioteca os encargados de distribuír espazos e 

tempos. Neste sentido, o profesorado responsábel da exposición deberá informar 

estas dúas instancias.  

d) Actividades multidisciplinares 

As actividades multidisciplinares13 defínense como diversas actuacións 

arredor dun tema, un evento, unha conmemoración..., co obxectivo de: 

 Propiciar o encontro entre departamentos. 

 Coordinar actividades e crear sinerxías. 

As nosas referencias propias aconsellan que sexan “orgánicas”, no sentido de 

que, a partir dunhas propostas iniciais, estas se podan ir modificando, podando 

algunha previstas e desenvolvendo outras non previstas. 

Unha descrición esquemática (programación, obxectivos e desenvolvemento) 

dalgunha destas referencias propias pódese atopar na edición realizada polo 

Ministerio dos premios ás boas prácticas bibliotecarias (2006)14. 

Ata o momento, as desenvoltas no noso centro foron propiciadas e 

(practicamente) desenvoltas polo Equipo da Biblioteca. Tratábase de mostrar o seu 

potencial didáctico, pero esa non é función do EB. Polo que se propón: 

                                         

13 Unha visión esquemática dunha das primeiras pódese ver en:  Flatland:Planilandia.  

14 Bibliotecas Escolares: Premios 2006 (2007). Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. pp. 

138-139 
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 Que sexan impulsadas por grupos de profesores, alumnos e/ou 

departamentos. 

 Que se comuniquen á Vicedirección ou á Biblioteca cara a fin de curso. 

 Que Vicedirección e Biblioteca actúen, en todo caso, para coordinar e 

proporcionar recursos. 

e) Proxectos documentais integrados. 

Un proxecto documental integrado é o proxecto interdisciplinar por 

excelencia no que se inclúen: 

 Actividades de fomento da lectura. 

 Busca documental. 

 Traballo cooperativo e competencia de traballo en equipo. 

 Contidos curriculares.  

Como tal: 

 Emprega fontes documentais diversas de carácter oral e en diversos 

soportes (impreso, audiovisual e/ou dixital) 

 Estimula a produción de información en soportes diversos, ofrecendo –con 

frecuencia- un produto multimodal. 

 Pode responder a unha acción concreta de dinamización lectora, 

alfabetización informacional ou competencias curriculares, pero 

integrarase dentro do Plan anual de lectura para un curso, e do Proxecto 

Lector do Centro, con carácter máis amplo. 

 Dependendo da profundidade de tratamento, e a extensión dos contidos 

traballados, poderá ter unha duración de un mes (mínimo) ou todo un curso 

escolar. O termo medio son dous/tres meses15. 

Ao igual que nas actividades multidisciplinares é altamente conveniente a 

inclusión de Vicedirección e Biblioteca no deseño e desenvolvemento destes 

Proxectos. 

                                         

15 O mellor exemplo propio proporciónalo o proxecto sobre a Enerxía Solar. O seu resultado, 

cunha exposición como produto final, e análise pode verse en Informe 6. 
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5. Itinerarios lectores  e Wiki (&3.5) 

5.1 Itinerario lector 

Entendemos por itinerario lector unha selección de títulos axeitados para 

cada nivel, escollidos con criterios de calidade e en función dos obxectivos 

recollidos neste Proxecto Lector e nas programacións dos departamentos. 

Son polo tanto títulos “que queremos coñeza o noso alumnado” e que, 

preferentemente, debemos ofrecer en listaxes abertas e flexibles. 

Do Itinerario Lector extráense as lecturas dos Plans Anuais de Lectura. 

Dentro da satisfacción xeral xa expresada, establécese como vía de mellora: 

 A elaboración por parte de cada departamento dun Itinerario Lector das 

materias que imparte. 

 Compartir (mediante a súa publicación) cada Itinerario co resto dos 

departamentos. 

 Adoptar actitudes colaborativas para facer traballo multidisciplinar con esas 

lecturas. 

A tal efecto a Biblioteca deseña o Wiki que se describe a continuación. 

5.2 Wiki 

O Wiki (http://wiki.iesallerulloa.es)deséñase como unha plataforma de 

información e colaboración sobre o Itinerario Lector do IES. 

Cada artigo correspóndese cun título (libro, publicación periódica, peza 

musical, película, páxina web...) que o instituto prescribe ou recomenda. 

A estrutura permite consultas por departamentos, materias e curso. 

Cada artigo organízase: 

1. Título, autoría e breve presentación (cinco ou seis liñas como moito) 

2. Departamento que o propón, coa seguinte información: 

a) Carácter/nivel: obrigatorio, opcional en listaxe aberta obrigada, 

recomendada... / Curso 

b) Temporalización: En que avaliación ou momento de avaliación. 
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3. Tratamento e avaliación: 

a) Tratamento previo: aproximación oral, debate sobre o título ou a 

capa, guía de lectura... 

b) Obxectivos básicos: competencias que se busca impulsar. 

c) Outras competencias. 

d) Tratamento posterior e/ou avaliación. 

4. Outros departamentos: tratamento que outros departamentos fan do 

título. 

5. Exemplares na Biblioteca. 

6. Ligazóns, nas que se diferenciarán: 

a) De elaboracións propia (almacenadas na WEB do I ou noutros sitios). 

b) Ligazóns externas. 

5.3 As linguas 

En relación coa lingua dos documentos que se integran no Itinerario Lector, 

establecemos: 

Quedan excluídas as traducións entre as dúas linguas cooficiais da 

comunidade. O profesorado insistirá nos valores sempre positivos de ler na lingua 

orixinal. 

Tratándose de traducións doutras linguas a unha das cooficiais e dado a 

escasa oferta que hai en galego, especialmente en novidades literarias e lectura 

divulgativa e documental, primarase a tradución ao galego. 
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6. Alfabetización dixital 

Entendemos por alfabetización dixital: 

“o manexo das tecnoloxías actuais, o acceso a Internet e o coñecemento da 

linguaxe que conforman os documentos multimedia, de forma crítica e 

reflexiva, tendo como aplicacións principais, as relacionadas coa formación, 

o e-learning e a xestión interactiva do coñecemento”. 

No Informe 6: a educación documental, elaborado pola biblioteca, 

recolliamos a propósito das TIC as seguintes consideracións: 

 O seu uso non exclúe os soportes tradicionais. 

 O seu uso debe ser funcional: o soporte non pode ser un fin en si mesmo. 

 O noso alumnado non está máis alfabetizado que o profesorado, o seu 

coñecemento é rudimentario e cargado de malos hábitos derivados da 

autoaprendizaxe. 

 Non todo o noso alumnado dispón das ferramentas informáticas necesarias 

(acceso á Internet, p. ex.). O Instituto, a través da Biblioteca, debe actuar 

como un elemento de compensación social. 

A estas alturas, o instituto non está en condicións de fixar un itinerario de 

adquisición de destrezas dixitais que consideremos básicas. Non obstante, é un 

obxectivo urxente. A CCP, o Equipo da Biblioteca e a Coordinación TIC débense 

propoñer a elaboración dese itinerario, para nun prazo máximo de dous cursos 

incorporalo a este Proxecto Lector e ao Plan TIC do centro. 

Na súa elaboración, terase que comezar por: 

 Concretar esas destrezas por curso. 

 Adecuar a “docencia” desas destrezas aos nosos recursos humanos, 

temporais e espaciais. 
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7. Os órganos do Centro e o PL 

7.1 O equipo directivo 

Dun xeito específico, o Equipo Directivo: 

 Asumirá a iniciativa e coordinará as estratexias de implantación e 

desenvolvemento deste Proxecto. 

 Procurará unha avaliación permanente deste Proxecto, coordinando os 

demais órganos do centro. 

 Organizará e distribuirá os tempos e espazos necesarios para a súa 

aplicación. 

 Destinará, dentro das posibilidades, o orzamento preciso. 

7.2 O profesorado e os departamentos 

O eixo central de toda acción educativa é o profesional da docencia. Nada 

pode substituír a implicación, a motivación e a autoridade pedagóxica do profesor 

en e desde a súa aula. Ese é o impulso que definirá a consecución de obxectivos do 

presente Proxecto. 

Por iso, os departamentos: 

 Analizarán as competencias que desde as súas materias contribúan a cumprir 

os obxectivos do PL. 

 Incorporarán os obxectivos do PL nas programacións anuais e avaliarán a súa 

incidencia na práctica docente. 

 Deseñarán actividades apropiadas aos obxectivos e contidos do PL. 

 Elaborarán os seus Itinerarios Lectores, incorporaranos ao Wiki e 

actualizaranos nos seus Plans Anuais. 

 Destinarán parte dos seus orzamentos á adquisición de fondos diversos e 

equipamentos necesarios para o desenvolvemento do PL. 
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7.3 A Biblioteca 

A Biblioteca é, ante todo, un centro de recursos co que o Instituto se dota a 

si mesmo. Como tal debe: 

 Catalogar todos os materiais de uso pedagóxico que chegan ao centro. 

Informar sobre eles, expoñelos e difundilos. 

 Empregar parte do orzamento que se lle destina a renovar os fondos, 

atendendo ás suxestións do profesorado e alumnado, fixando como criterio 

preferente a súa adecuación a este Proxecto Lector. 

 Asesorar aos Departamentos na adquisición de fondos co orzamento asignado 

a estes. 

 Dar forma, imprimir e difundir a aqueles instrumentos ou produtos 

documentais (guías de lectura, cuestionarios, exposicións...) que o 

profesorado reclame. 

 Organizar os tempos, os espazos e o equipamento da sala da biblioteca en 

función das suxestións e das necesidades do centro. 

 Coordinar sesións de animación e dinamización. 

 Coordinar e, se así se require, participar nos traballos de carácter 

multidisciplinar que se mencionan neste PL. 

 Programar a hora de PI de 1º de ESO e facer o seu seguimento e avaliación, 

xunto co profesorado que o desenvolve. 

 Participar na programación de todas aquelas actividades relacionadas con 

este Proxecto que se poidan incluír no Plan de Acción Titorial e ou no Plan 

TIC. 

 Elaborar informes, ao xeito dos que xa foron presentados, sobre 

dinamización da lectura e produción documental. 


