
ANEXO V
Proxecto lector de centro

Co fin de facilitar a consecución dos obxectivos que a Lei orgánica
de educación e a Comunidade Autónoma de Galicia sinalan para as etapas
de ensino obrigatorio, os centros educativos deberán elaborar e incluír nos
seus proxectos educativos de centro, proxectos lectores que integren todas
as actuacións do centro destinadas ao fomento da lectura e da escritura e
á adquisición das competencias básicas. 

O proxecto lector de centro será un documento deseña do para desen-
volver a medio prazo en que, a partir da análise do contexto en materia de
lectura, se articulen todas as intervencións que se van realizar no centro en
relación coa lectura, a escritura e as habilidades informa tivas, coa participa-
ción do profesorado das distintas áreas, materias e ciclos, incorporando a
biblioteca esco lar e as bibliotecas de aula como recursos fundamentais para
a súa posta en marcha. O proxecto lector de centro será a referencia para a
elaboración de programas ou plans anuais de lectura, que se incluirán na
programa ción xeral anual. O seu deseño e posta en marcha son competen-
cia de todo o equipo docente e estarán coordi nados preferentemente pola
persoa responsable da biblioteca escolar. 

Para a consecución dos devanditos obxectivos, os cen tros educati-
vos deberán tomar decisións consensuadas que permitan: 

• A existencia dunha biblioteca escolar como centro de recursos da
información, da lectura e da aprendizaxe, dinamizadora da actividade edu-
cativa e da vida cultural do centro. 

• A integración das fontes informativas, en calquera soporte (impre-
so ou electrónico) no tratamento dos conti dos curriculares. 

• A formación de lectores e de lectoras competentes e a creación e
consolidación do hábito de lectura. 

• O desenvolvemento de actitudes favorables á lectura mediante a
creación de ambientes lectores, entre outras estratexias. 

• O funcionamento da biblioteca escolar como factor de compensa-
ción social. 
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FUNDAMENTOS. 

O plan anual de lectura e o proxecto lector de centro garantirán a
paulatina capacitación do alumnado nas competencias básicas que se pre-
tenden, de cara á súa formación como cidadáns activos e solidarios. 

Con esta finalidade, empregaranse cun enfoque funcio nal as distin-
tas tecnoloxías da comunicación e da infor mación ao alcance do alumna-
do, para incidir en aspectos específicos destes soportes e linguaxes de cara
a unha utilización eficaz, comprensiva e ética deles. 

A formación da lectura comprensiva exixe, pola súa vez, un traballo
progresivo e continuado. Traballarase con todo tipo de textos: literarios,
expositivos, xornalísticos, publicitarios, gráficos; en soporte impreso ou
electrónico. 

Incidirase na identificación da finalidade da lectura e na forma de
axustar a lectura ao obxectivo en cada oca sión. Ensinaranse estratexias de
comprensión lectora. 

O profesorado de todas e cada unha das áreas e mate rias de todos os
niveis educativos, incluirá nas súas pro gramacións as actividades previstas
no proxecto segundo a temporalización que nel se acorde, determinando a
dedicación real dun tempo mínimo diario para a lectura e a inclusión de
prácticas de comprensión e fomento da lectura e da escritura. 

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN. 

Realizarase unha avaliación continuada dos avances ou dificultades
da posta en marcha do proxecto e das súas concrecións nos plans anuais
de lectura. 

Para a avaliación de aspectos relacionados co hábito lector teranse
en conta non só os índices de lectura, senón tamén a capacidade do alum-
nado para avanzar na súa competencia literaria e ser quen de enfrontar-
se a textos cada vez máis complexos, así como a súa actitude diante da
lectura como medio para a aprendizaxe, fonte de pra cer e recurso para o
desen volvemento persoal. 
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