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PROXECTO DO CLUB DE LECTURA “FRIDAKALLAS” 
 
 

1. INTRODUCIÓN: 
 

O Club de Lectura do Centro Público Comarcal de Educación Especial de Vilagarcía de Arousa denominarase 

“Fridakallas” e inaugurarase no presente curso académico. Trátase dunha iniciativa do equipo de biblioteca do Centro, 

que comezou a súa andadura no curso anterior coa finalidade de achegar a cultura de noso ao alumnado, e a toda a 

comunidade educativa da nosa contorna.  

Ao mesmo tempo, preténdese ofrecer un espazo donde a inclusión sexa entendida como un xeito de relacionarse.  

 

2. FINALIDADES DO CLUB DE LECTURA: relación có Proxecto Lector do Centro e a biblioteca escolar: 

 

Neste curso escolar, seguindo cunha mesma liña de actuación, as finalidades do Club serán: 

• Proporcionar unha oferta educativa e persoal máis ampla, un recurso onde se promova a participación do 

alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria que acolle o Centro; ofrecéndolles maiores posibilidades de 

comunicación cós iguais, así como, máis oportunidades para compartir gustos, emocións…  

• Crear un Club de Lectura dinamizador da prelectura e a lectura no eido das familias, onde ademais, se xeneren 

procesos de aprendizaxe das competencias clave para acadar unha maior autonomía persoal.  

• Incentivar procesos de pensamento e mentais. 

• Establecer un Club de Lectura que represente un espazo de convivencia e inclusión. 

• Extrapolar as aprendizaxes ao resto do profesorado e da comunidade educativa. 

 

O Club de Lectura englobarase dentro do Proxecto Lector do Centro como unha medida destinada ao fomento da 

prelectura e a lectura, da escritura e das habilidades no uso, no tratamento e na produción da información, en apoio da 

adquisición  das competencias clave. Así mesmo, tamén representará un recurso para o establecemento e o 

afianzamento de sistemas alternativos e/ou específicos de comunicación.  Amais, a biblioteca, como espazo físico,  e 

o equipo de coordinación da mesma, serán o eixe principal para o desenvolvemento das reunións e as actividades que 

se realicen ao longo do curso. 

 

3. ACTIVIDADES PREVISTAS: actividades específicas de impulso á lectura en galego: 

 

A) Grupo prelectura:  

• “Imos contar un conto”: 

- Dramatización dos contos tradicionais e populares coa axuda de pictogramas. Os contos adaptaranse ao 

alumnado. 

- Conto xigante: representación dos contos coa participación de todos os nenos/as caracterizados. 

- Visionado de vídeos dos contos traballados, emprego de aplicacións móbiles ou calquera outro material 

dixital. 
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• Ditos, refráns, recitados e cancións: 

- Difusión e gozo da literatura popular infantil da Galicia para que siga sendo unha ferramenta educativa e 

de lecer para os nosos nenos/as, e tamén, unha forma de expresar os sentimentos como a tenrura. A 

tradición oral ofrécenos a posibilidade de seguir expresando estes sentimentos e seguir gozando cós xogos 

máis sinxelos. 

- Distribución do material traballado ao profesorado e ao resto da comunidade educativa a través de distintos 

formatos (dixitais, escritos, audiovisuais…). 

• “Comparto e leo con Frida” (a mascota da biblioteca): Frida, a avelaíña de peluche, xunto co seu libro viaxeiro, 

pasará unha fin de semana  (como mínimo) con cada un dos participantes e a súa familia, terán que entregar 

o libro con fotografías nas que apareza o alumno/a xunto coa mascota e unha breve reseña escrita explicando 

a fotografía. Este material será traballado despois no Club. 

 

B) Grupo de lectura: 

• Como lectura principal do Club elixiremos o título da escritora galega Mª Victoria Moreno homenaxeada do ano 

2018 no Día das Letras Galegas, “Leonardo e os fontaneiros”.  

• Actividades complementarias a esta lectura: 

- Lecturas dramatizadas 

- Diarios de lectura individualizados 

- Un novo libro: realización de debuxos, ou outras creación artísticas, que axuden a seguir o fío literario da 

lectura (personaxes, estancias, accións máis relevantes…). Exposición das creacións confeccionando 

unha nova versión, propia e única de “Leonardo e os fontaneiros”. 

• Proxecto audiovisual: este proxecto englobará todo o proceso e materiais realizados durante as sesións. 

 

4. ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR A PARTICIPACIÓN DE VARÓNS: 
 

O Club de Lectura realizará  previamente e, ademais das actividades propostas, unha serie de accións enfocadas a 

motivar e estimular a participación dos varóns no devandito Club. Estas actividades centraranse na desvinculación e 

eliminación de prexuízos relacionados co hábito lector entre os homes. Polo tanto: 

• Distribuirase material específico onde a participación dos varóns no mundo literario e nos clubs de lectura sexa 

relevante. 

 

5. ACTIVIDADES PARA INCENTIVAR A PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO: 
 

Todas as actividades están, dadas as características especiais do Centro, orientadas a promover a participación do  

alumnado con necesidades específicas, así procurarase sempre utilizar materiais motivadores que estimulen todos os 

sensos. Ao mesmo tempo, empregaranse sistemas alternativos e/ou aumentativos da comunicación, así como todos 

aqueles recursos tanto materiais, persoais como organizativos que faciliten o bo funcionamento do Club e o acceso do 

alumnado ao mundo literario. 
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6. COMPOSICIÓN, NÚMERO DE GRUPOS E NÚMERO DE PARTICIPANTES APROXIMADO. IMPLICACIÓN 
DOUTRO PROFESORADO DO CENTRO: 
 

Dadas as características do alumnado da E.S.O. matriculado no Centro, consideramos preciso facer dous grupos de 

participantes, que engloban 2/3 do total do alumnado:  

• Un  primeiro grupo, de prelectura, con 7 alumnos/as aproximadamente. 

• Un grupo de lectura propiamente dito no que participarían 12 alumnos/as aproximadamente. 

O Club de Lectura estará composto tamén polo equipo de biblioteca. 

 

Ademais, dadas as características do alumnado, será necesaria a colaboración do persoal auxiliar coidador. Así 

mesmo, procurarase a máxima implicación do resto do profesorado do Centro e a comunidade escolar.  

 

7. FORMA DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO: 
 

A) Grupo de prelectura: os tres tipos de actividades propostos serán alternados nas diferentes sesións. En 

primeiro lugar, comezarase pola actividade de “Ditos, refráns, recitados e cancións”; en segundo lugar, 

seguiremos con “Imos contar un conto” e remataremos con “Comparto e leo con Frida”. O ciclo proposto 

repetirase ao longo das sesións. 

 

B) Grupo de lectura: na primeira sesión farase unha pequena aproximación ao libro e a súa escritora, entregarase 

tamén un diario de lectura individual con distintas tarefas. Ademais explicarase brevemente o funcionamento 

do Club e o seu proxecto “Un novo libro”, así como, o proxecto audiovisual final. O resto das sesións dividiranse 

en 3 pequenas partes: lectura, comentarios/diario e debuxos/creacións artísticas. A lectura tamén se poderá 

facer fóra dos tempos establecidos para as reunións. As sesións, ou parte delas, serán gravadas para a 

elaboración posterior do proxecto audiovisual. 

 

8. HORARIO E CALENDARIO PREVISTO PARA AS REUNIÓNS DE CARÁCTER PRESENCIAL: 
 

O Club “Fridakallas” reunirase durante todo o curso académico. As reunións terán lugar, para o grupo de prelectura un 

xoves de cada mes no tempo do primeiro recreo (20 minutos) e para o grupo de lectura un venres de cada mes no 

tempo do recreo (35 min). Trataríase dun horario/calendario flexible e susceptible de modificacións co fin de responder 

ás necesidades que poidan aparecer durante o seu desenvolvemento. 

 

9. MEDIOS PREVISTOS PARA A SÚA DIFUSIÓN ENTRE A COMUNIDADE ESCOLAR: 
 

Crearase unha bitácora específica onde se recollan as distintas actividades propostas e outras complementarias que 

vaian xurdindo. Ademais, empregarase unha cortiza ou taboleiro anunciando e promovendo a participación do 

alumnado, e inclusive, do profesorado e o resto da comunidade escolar.  

 

                                                                                  “A normalización é o obxectivo, a inclusión o método de traballo” 

	


