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1. INTRODUCIÓN. EXPERIENCIA DE ANOS ANTERIORES. 

O club de lectura do IES Concepción Arenal leva funcionando ininterrompidamente desde 

o curso 2010-2011.O club converteuse xa nun clásico entre as actividades do centro, e se 

o camiño que leva percorrido é tan longo sen dúbida podemos deducir que é porque a 

pertenza ao club  resulta unha experiencia enriquecedora e gratificante para todos os seus 

membros. 

A lectura axúdanos a crecer como persoas, posto que pola súa mediación coñecemos 

experiencias, sentimentos e emocións alleas. É unha importante vía de coñecemento e 

aprendizaxe e contribúe ao desenvolvemento afectivo. Potencia a empatía, a sensibilidade 

e o respecto e recoñecemento das formas artísticas. 

2. FINALIDADES DO CLUB DE LECTURA.RELACIÓN CO PROXECTO 

DE CENTRO E A BIBLIOTECA ESCOLAR. 

    Incentivar o pracer de ler mediante a selección libre de obras atractivas que tezan  lazos 

entre o lector e o texto. 

Favorecer o intercambio comunicativo e o desenvolvemento das propias competencias, 

sendo a lectura un instrumento que fai progresar as capacidades de reflexión, atención e 

comprensión, así como un eficaz axudante para aumentar o vocabulario e mellorar   a 

ortografía.  

Compartir o  goce da lectura amplificado dentro dun grupo co que tes en común 

afección e interese.  

Tratar temas transversais importantes na formación dos adolescentes, para os que non 

hai tempo dabondo no currículo, atendendo e tendo en conta as necesidades e os 

intereses deste grupo de lectores. 

Fomentar a capacidade crítica, a articulación e expresión  das propias ideas e opinións 

e o respecto polas alleas. 
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Valorar a lectura como unha porta de acceso privilexiada a distintas culturas, universos 

e realidades, ofrecendo así a posibilidade dunha interacción social máis aló do mundo 

académico. 

O proxecto lector do centro foi renovado no curso 2017-18.O club de lectura busca 

contribuír á súa concreción axudando cos seus compoñentes ás actividades literarias que 

estean programadas nel: Recitais, presentacións de libros, lecturas dramatizadas e 

musicadas, encontros con estudantes e profesores doutros centros, etc. 

Na biblioteca contamos cun ambiente lector específico para o club de lectura, con 

alfombra, cadeiras e unha pequena mesa de centro, que ocúpase a miúdo.Ten tamén un 

pequeno taboleiro onde poñemos información do que estamos a ler, contribuíndo así a dar 

a coñecer estes títulos a toda a comunidade escolar. 

3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS.ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE 

IMPULSO Á LECTURA EN GALEGO. 

Na primeira sesión chamada “Por qué me gusta ler?” os compoñentes do club  falarán dos 

seus gustos lectores, da relación que teñen coa lectura e das lecturas importantes da súa 

vida.Esta primeira sesión servirá para decidir as lecturas a compartir tendo en conta as 

propostas de todos, e os temas e xéneros que maior interese espertan.É moi importante a 

primeira lectura, xa que debe enganchar e motivar aos lectores. 

No programa tentaremos de abarcar distintos xéneros literarios. A poesía estará 

representada polo ferrolán Carballo Calero, ao que lle dedicaremos un roteiro do que xa 

temos experiencia por levalo a cabo con anterioridade, e no que intentaremos que 

participen ex alumnos do escritor e mestre así como estudosos da súa obra, ademais de 

alumnos do club e profesores. A novela sempre está representada, sendo o xénero favorito 

dos adolescentes, e tamén faremos algunha lectura dramatizada.Na selección haberá 

ademais algunha obra clásica e algún cómic ou novela gráfica. 

Polo menos a metade dos libros lidos estarán en galego. Na elección dos títulos terase  en 

conta que axuden ao coñecemento do mundo que nos rodea, e que sexan de recoñecida 

calidade e interese pola temática.  

Nas distintas sesións irase profundando nos  aspectos literarios : a análise de personaxes 

e situacións, o contexto, o argumento,  o estilo do autor, a súa relación con outras obras, 

etc. 
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Combinaremos a lectura con actividades complementarias amenas como a visión de 

videopoemas e booktrailers, e fragmentos de película baseadas en obras literarias, para 

espertar a curiosidade e as gañas de ler. 

Collendo a idea  dunha experiencia especialmente agradable da Xornada de Clubs de 

Lectura do curso pasado, organizaremos distintas actividades literarias e lúdicas, como 

combinar palabras de fragmentos de revistas recortados para formar frases sorprendentes 

e fermosas, ou, coa mesma finalidade, tachar palabras de fragmentos máis breves, 

construír campos semánticos poéticos a partir dunha idea ou lugar, etc. Co club dos máis 

pequenos pódese xogar algunha vez a inventar historias cos “Story cubes”, a expresar 

emocións con “Ikonikus”, ou  a algún dos xogos literarios de Tinkuy. 

Entre as actividades que teñen máis aceptación e son mellor valoradas están as saídas: 

Algunhas  posibles serían a saída á Feira do libro, a visitar unha librería, a facer un roteiro. 

Os encontros co Club de lectura do IES Sofía Casanova non poden faltar, e cos 

compoñentes da Armata Brancaleone, asociación  xurdida na EOI de Ferrol. No primeiro 

caso este será o quinto curso de contacto, e no segundo o terceiro. 

Organizaremos recitais con motivo das distintas efemérides: Día da Paz, Día de San 

Valentín, Día do Libro …A música pode facer de fondo a algún dos recitais, aumentando o 

seu valor artístico e a emoción que provocan no público. 

Son importantes as actividades non soamente literarias que reforzan e unen ao grupo, 

como a celebración da última sesión con bombóns e  os almorzos ou xantares xuntos. 

4. COMPOSICIÓN E NÚMERO DE PARTICIPANTES APROXIMADO. 

NÚMERO DE GRUPOS DE LECTURA PREVISTOS. 

 
Como en cursos anteriores, contaremos con dous clubs de lectura en horario diúrno, un 

para os máis novos de primeiro, segundo e terceiro da ESO e outro para cuarto da ESO e 

Bacharelato. Normalmente  algún membro entre os  que o pasado ano cursaban primeiro 

de bacharelato abandona o club debido á maior esixencia que requiren os estudos  no 

último curso do instituto, pero normalmente entre os dous grupos acadamos un número 

entre os dez e os quince participantes que se manteñen  ao longo de todo o curso. 

Haberá un grupo de lectura de adultos, en horario nocturno, cunha participación estimada 

en torno ás oito persoas. 
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5. FORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMIENTO PREVISTOS. 

Levaranse a cabo lecturas de obras completas, moderadas pola coordinadora. Despois 

dunha pequena presentación intervirán os membros do club. A moderadora incitará o 

debate con preguntas de carácter xeral ou máis específicas, levando sempre as sesións 

preparadas, con notas e parágrafos seleccionados. 

Celebraranse  algunhas sesións de carácter puntual e máis específico (taller de poesía, 

xogos literarios, microrrelato, banda deseñada, caligramas, etc), nas que participarán 

outros profesores ademais da coordinadora. 

A final de curso sempre se leva a cabo unha sesión de avaliación onde se fala da dinámica 

do club e dos títulos elixidos para poder mellorar cara aos vindeiros cursos. 

A biblioteca do centro conta desde hai anos con un espazo preparado e habilitado para as 

reunións do Club. 

6.HORARIO E CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE 

ACTIVIDADES PRESENCIAIS. 

As reunións de posta en común das páxinas lidas, previamente pactadas entre todos os 

compoñentes do club, efectuaranse cunha periodicidade quincenal, podendo aumentar a 

frecuencia a semanal. 

En cada sesión estará presente a coordinadora do club e o profesor correspondente, no 

caso das sesións monográficas, ou só a coordinadora e os integrantes do grupo. As 

xuntanzas empezarán no mes de outubro e chegarán ata principios de xuño cos clubs de 

adultos e bacharelato, e ata mediados do mesmo mes co club da ESO. 

As reunións levaranse a cabo nos recreos. Convocaranse mediante cartelería, aviso 

directo ou whatsapp. 

Varias veces ao longo do curso faremos sesión xantar durante o intervalo que hai entre as 

clases matutinas do martes e as da tarde. 

7. PERSOA RESPONSABLE. 

A persoa responsable do club de lectura durante o presente ano escolar será a profesora, 

con destino definitivo no centro, Ana Isabel Vizoso Benavente, que conta coa experiencia 

previa de  cursos anteriores. 
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8. MEDIOS QUE SE UTILIZARÁN PARA A SÚA DIFUSIÓN 

Para a campaña de captación de novos inscritos deseñarase un cartel atraente, que ao 

mesmo tempo proporcione dun xeito claro e conciso toda a información necesaria. 

Pegaranse carteis nos lugares de maior afluencia de alumnos: entrada, corredores,  

cafetaría e  Biblioteca. Os carteis  proxectaranse igualmente nas pantallas do vestíbulo do 

centro. 

Publicarase noticia na páxina web do Instituto, no blog da biblioteca e  no taboleiro 

informativo na sala de profesores, despois de ter informado ao Claustro e ao Consello 

Escolar. 

Solicitarase vía correo electrónico a colaboración dos titores para incentivar a participación 

dos alumnos. 

             Ferrol, 27 de setembro de 2019 

 

 

 

Asdo: Ana I. Vizoso Benavente 


