
Clube de lectura fácil 
da Biblioteca Pública  
de Ourense: exemplo  
de integración nas 
actividades dunha 
biblioteca. 

 



Un clube de lectura fácil é o 
mesmo que un clube de lectura? 



Que é a lectura fácil? 

A lectura fácil é unha metodoloxía que permite crear e adaptar 

documentos para que sexan fáciles de entender. A lectura fácil non só 

afecta ó texto, senón tamén as ilustracións, deseño e maquetación. 

 

A lectura fácil é unha forma de favorecer a accesibilidade cognitiva, é 

dicir, que a información sexa fácil de entender. A lectura fácil beneficia a 

todas as persoas, pero especialmente a colectivos como as persoas con 

discapacidade intelectual, persoas maiores con deterioro cognitivo e 

outras persoas con dificultades de comprensión. 

 

O método de lectura fácil ten dúas fases principais: 

 

Adaptación: trátase da redacción ou adaptación do documento seguindo 

unhas pautas. Soe realizalo unha persoa que coñeza as pautas. 

 

Validación: trátase da comprobación de que o texto se comprenda. 

Realízana persoas con dificultades de comprensión formadas para elo. 









Un clube de lectura fácil é o mesmo  

que un clube de lectura? 

Un club de lectura é un grupo de 

persoas que len ó mesmo tempo un 

libro. 

 

Cada persona lee na súa casa, pero 

reúnense para comentar o que 

leron. 

Un club de lectura fácil é un grupo de 

persoas que se reúnen para ler e comentar 

un libro co apoio dun dinamizador. 

 

Os participantes contan con algún tipo de 

dificultade lectora e/ou de comprensión. 

 

Utiliza libros avalados polo logo de Lectura 

Fácil. 

   



Sesións dun clube de lectura fácil 

Recordatorio do leído 

Lectura do seguinte capítulo 

Comprensión de termos e 
contidos 

Análise do tema  

Actividade relacionada 



 
 
Por que na                                              ? 

 
• Interese de diferentes profesionais 

da biblioteca de Ourense na 
dinamización de clubes de lectura 
fácil. 

 

 
• Ofrecer unha nova actividade as 

persoas con discapacidade 
intelectual da zoa de Ourense. 

 



 
 
Obxectivos 

• Achegar as persoas con discapacidade a biblioteca. 
 
• Promover relacións sociais, promovendo a 

participación de persoas con discapacidade e 
persoas maiores. 

 
• Promover o gusto pola lectura. 

 
• Mellorar o nivel de comprensión lectora. 
 
• Dar a coñecer a lectura fácil. 
 



Presentación clube de lectura fácil 02/05/2019

1ª Sesión clube de lectura fácil 16/05/2019

2ª Sesión clube de lectura fácil 06/06/2019

3ª Sesión clube de lectura fácil 20/06/2019

4ª Sesión clube de lectura fácil 04/07/2019

5ª Sesión clube de lectura fácil 18/04/2019

 
 
Sesións 

 
 
Participantes 

5 persoas con discapacidade 
3 mulleres 
2 homes 



Algunhas  

actividade relacionadas 



Dar a coñecer a 
lectura fácil e os 
libros en lectura 
fácil. 

Crear ou promover 
a creación de 
clubes de lectura 
fácil. 


