
RESUMO DAS

LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN     (CURSO 2021-2022)  

1.- Limiar

O IES “San Paio” continúa a consolidar o papel da biblioteca como un dos eixos do
centro, mantendo actividades xa instauradas nos últimos cursos e potenciando, de xeito
primordial,  aquelas  que  melloren  as  capacidades  do  individuo  para  afrontar  de  xeito
adecuado  os  retos  dun  ensino-aprendizaxe  enfocado  cara  ás  necesidades  dunha
sociedade máis crítica, inclusiva,  sustentábel e, en definitiva, máis libre. 

2.- Organización  e  xestión,  configuración  da  biblioteca  como  “laboratorio
creativo de aprendizaxes”

 Actualizar  o  protocolo  de  funcionamento  e  xestión  da  biblioteca  en  función  da
evolución da actual pandemia.

 Completar a reordenación de fondos e a dotación material dos recunchos creativos.
 Incrementar, dentro do posíbel, o horario de atención á biblioteca con profesorado

específico.  
 Recuperar  a  colaboración  coa  sección  da  EOI  de  Vigo  para  optimizar  o  uso

compartido de fondos e instalacións no horario de ámbalas dúas institucións. 
 Mellorar a publicidade dos protocolos de actuacións para guiar o traballo dos novos

membros e colaboradores do grupo de biblioteca. 
 Seguir  promovendo  o  papel  do  alumnado  como  axente  activo/protagonista  na

biblioteca  (alumnado-colaborador,  voluntariado  creador  e  axudante  en  diversas
actividades, anfitrións de eventos...)

 Profundar no coñecemento do programa de xestión koha.
 Recalcar no necesario compromiso de todos os departamentos a prol da biblioteca 
 Manter e mellorar os puntos de lectura informal e de exposición de materiais fóra

do propio recinto bibliotecario.
 Actualizar os recursos e medios informáticos  e facilitar o seu préstamo.
 Discriminar,  de  xeito  positivo,  a  implicación,  responsabilidade  e  autonomía  do

alumando  na  xestión  e  promoción  dos  recursos,  actividades  e  plataformas  ao
servizo da biblioteca. 

 Proseguir  coas  técnicas  de  ludificación  para  facilitar  metodoloxías  amenas  de
aprendizaxe (serius games, xogos de escapismo e breakout na biblioteca e a partir
dos seus recursos)

3.- Dinamización  e  promoción  dos  recursos  da  biblioteca,  a  súa
integración  no  tratamento  do  currículo  e  a  súa  contribución  á  alfabetización
múltiple e ao desenvolvemento das competencias básicas do alumnado

 Facilitar recursos e actividades para materias como estratexias de aprendizaxe e
comunicación, tecnoloxías da información e da comunicación, oratoria, comentario
e análise de textos, valores éticos, coeducación ou sociedade inclusiva.

 Aguilloar a participación do alumnado nos distintos espazos virtuais da biblioteca e
do club de lectura.

 Manter  a  publicación  de  guías  de  recursos  bibliográficos  e  fílmicos  para  a
confección de traballos, conmemoracións... 

 Relanzamento das bibliomaletas (temáticas, por niveis, de aula...) 



 Intensificar as sesións divulgativas e prácticas con titores, profesorado e alumnado
sobre os recursos materiais e virtuais da biblioteca.

 Soster  as  actividades  específicas  de  animación  e  promoción  da  lectura,  da
escritura, da oralidade, de pequenas investigacións...

 Colaboración coas seccións bilingües e cós proxectos E-Dixgal e Stembach. 
 Reforzar o Proxecto Lector.

 
4.- Formación de usuarios, competencia informacional  e dixital

Actividades, moitas delas incluídas dentro do plan de acción titorial, con especial
atención para os novos membros da comunidade educativa.

 Continuar  coa  difusión  de  breves  orientacións/guías  elementais  para  facilitar  o
dominio  dos  instrumentos  máis  imprescindibles  cara  á
xestión/realización/seguimento/entrega... de tarefas e actividades en formato virtual
(teledocencia e teleaprendizaxes)

 Seguir fomentando as sesións de docencia e práctica para elaboración de traballos
en formatos tradicionais e  das novas tecnoloxías.

 Manter  as  actividades  de  coñecemento  da  biblioteca,  da  CDU,  de  busca  de
información en soporte impreso (directa e inversa) e dixital. 

 Impulsar os novos formatos e soportes de lectura:  e-readers, tabletas... 
 Información e infoxicación. Fake news. Buscas seguras. Racionalidade e fiabilidade

nos espazos virtuais. Netiqueta.
 Creación dun novo grupo de traballo ou seminario permanente de biblioteca, dentro

do pfpp de centro.
 Visita e coñecemento doutras bibliotecas  (públicas, históricas...)

5.- Fomento da Lectura e Proxecto Lector de Centro

 Ampliar  a  difusión  do  proxecto  ELBE.2  e,  sobre  todo,  da  súa  plataforma  de
préstamo para optimizar o aproveitamento dos seus recursos. 

 Destacar  as máis importantes efemérides relacionadas co mundo do libro e da
lectura.

 Premiar  a  realización  por  parte  do  alumnado  de  recensións  de  actividades  e
lecturas.

 Concursos (de textos de amor, haikus,  microrrelatos de medo, contos, mangas...)
 Continuación dos Biblioxornal e Cinexornal.
 A poesía e o  libro do mes.
 Club de Lectura “Pedra do Acordo”, Club de manga e anime “Tuitaku”, Club de

oralidade e Club de diversidade.
 “Libros de película”: proxección de películas baseadas en obras literarias e lectura

destas.
 “Músicas de biblioteca”: elaboración de listas de reprodución de vídeos musicais e

breves  audicións  e  recitacións  coincidindo  con  distintas  efemérides  e
conmemoracións.

 Visitas ao centro de escritores, recitadores, ilustradores, cineastas, contacontos...



 Publicidade e participación en diversas actividades culturais programadas ao longo
do ano pola biblioteca municipal e/ou asociacións culturais.

 Rutas  literarias:  por  Tui  e  bisbarra  e  tamén  aproveitando  (se  as  condicións
sanitarias  o  permiten)  as  viaxes  didácticas  programadas  polos  distintos
departamentos.

 Proxecto Lector: porfiaremos nas actividades de capacitación lectora específicas
de cada departamento nas súas horas de docencia, na utilidade da lectura  na vida
cotiá e na lectura colectiva en novos soportes.

6.- Cara unha biblioteca inclusiva

 Incremento dos recursos para contribuír á compensación das desigualdades socio-
educativas  facendo  un  seguimento  especial  do  alumnado  emigrante,  con
necesidades educativas especiais, inadaptado ou en risco de exclusión social. 

 Coordinación có departamento de orientación, a pedagoga terapeuta e as titorías
na adquisición de estratexias e materiais dirixidos ao alumnado máis vulnerábel,
para que sexa quen de acadar uns resultados satisfactorios tanto no ámbito escolar
como vital,  unha vez contempladas as necesarias intervencións en función dos
distintos ritmos de aprendizaxe e características específicas.

 Apoio individualizado e discriminación positiva deste alumnado para facilitar a súa
integración  nas  actividades  bibliotecarias  (voluntariado,  grupos  do  club  de
lectura...) como unha vía máis cara a súa plena socialización. 

 Oferta dun espazo común a todo o alumnado dando cabida, sobre todo, a aquelas
persoas que lles custa máis integrarse e/ou que sofren algún tipo de rexeitamento.

 Ampliación dos fondos de lectura fácil.

7.- Outras actuacións

 “Asómate a túa nova biblioteca”: xornadas de portas abertas para o alumnado do
último curso dos colexios de primaria adscritos (finais de curso).

 “Bibliotecas  sen  fronteiras”:  acrecentar  as  actividades  comúns  co  resto  das
bibliotecas do concello e de Portugal (escolares e municipais): XIII edición do Tui
Le. 

 Actividades conxuntas con outras bibliotecas escolares de fóra da nosa bisbarra.
 Seguir  contribuíndo  ás  actividades  conmemorativas  e  festivas  comúns  que  se

desenvolvan  no  centro,  promovendo  un  equipo  de  traballo  transversal   e
nterdisciplinar, en colaboración coa subdirección. 

 Programa  “Lecturas  para  todas  as  idades”:  actividades  conxuntas  coa  escola
infantil  próxima  (celebracións  poético-musicais,  pequenas  dramatizacións,
apadriñamentos,  kamishibais,  sesións  de  contacontos...)  e  coas  residencias  de
maiores.

 Potenciar a realización de booktrailers e a creación dun canal de booktubers para
promocionar e incentivar hábitos e gustos lectores.

 Cara  a  unha  biblioteca  verde,  prácticas  e  comportamentos  sustentábeis  e
respectuosos co medio ambiente: eficiencia enerxética, reciclaxe... (ODS 2030) 



8.- Criterios e procedementos de avaliación

A nosa  ferramenta  de  cabeceira  continúa  a  ser  Bibliotecas  escolares  ¿entre
interrogantes? A modo de resumo, os indicadores que máis teremos en conta no proceso
de autoavaliación son os tres seguintes:

 Enquisas  anónimas  entre  alumnado e  profesorado sobre  o  desenvolvemento  e
grao de satisfacción ao remate das principais actividades e por trimestres:

ACTIVIDADE OU
TAREFA

REALIZADA

GRAO DE SATISFACCIÓN
VALORACIÓN

GLOBAL
FACTORES

DINAMIZADORES
FACTORES

RETARDATARIOS

POUCO
SUFI-

CIENTE
MOITO 0-4 5-7 8-10

IMPLICACIÓN   DO
PROFESORADO

IMPLICACIÓN   DO
ALUMNADO

PROPOSTAS   DE
MELLORA

SUXESTIÓNS

POUCA
SUFI-

CIENTE
MOITA POUCA

SUFI-
CIENTE

MOITA

 Índices  de  lectura  (préstamos,  movemento  de  fondos,  nº  visitas  dos  materiais
elaborados...) e  de asistencia (presencia de usuarios nos tempos de lecer e no
horario de clase, actividades lectivas, complementarias ou extraescolares que se
desenvolven  na  biblioteca...)  e   de  participación  nas  diversas  actuacións
promovidas dende a biblioteca (concursos, maratóns, exposicións...)

 Percepción  da  evolución  nas  capacidades  do  alumnado:  competencias  na
expresión escrita e oral,  autonomía da aprendizaxe,  elaboración de traballos... a
partir dos datos ofrecidos polo profesorado e titores dos distintos grupos. 

9.- ANEXO: Cronograma de actividades previstas.-

ACTIVIDADE CURSO 
DESTINO

TRIMESTRE MES

Hora de Ler Todos agás 
2º BAC

Todos

Setembro a Maio

Voluntariado Biblioteca Todos

Todos
Recreos activos

Actividades Radio na biblioteca

Publicación Biblioxornal e Cinexornal

Poesía e Libro do mes Mensual

Concurso Relatos de Samaín 1º
Novembro

Mes da ciencia na biblioteca



Outros concursos (haikus, marcadores de lectura, 
mangas...)

TodosConferencias, encontros con autores, contacontos... Segundo 
dispoñibilidade e 
ofertas

Cuestionarios 3º Maio, Xuño

Publicación escolmas, exposicións, listas de reprodución 
de vídeos, presentacións, recitacións e outras actividades
específicas para distintas efemérides e 
conmemoracións...

Todos

Outubro (sufraxio
feminino en 
España, día das 
escritoras, día 
das bibliotecas);

Novembro 
(medo-defuntos, 
centenario de  
Dostoyevski, 
violencia de 
xénero);

Decembro (día 
das persoas con 
discapacidade, 
día dos dereitos 
humanos, 
centenario de 
Augusto 
Monterroso e 
bicentenario de 
Flaubert);

Xaneiro (Paz);

Febreiro (Lingua 
Materna, 
Rosalía,Namorad
os); Marzo 
(Muller, Poesía, 
Teatro, 30 
cabodano de 
Avilés de 
Taramancos e 80 
de Miguel 
Hernández); Abril
(140 cabodano 
de Darwin, día do
Libro); Maio 
(Letras Galegas);

Xuño (día do 
Medio Ambiente 
e día do 
Orgullo)...

Visitas Biblioteca Escolar 1º ESO e 
novo 
alumnado/ 
Profesorado

1º
Setembro-
Decembro

Alumando 
centros 
adscritos

3º Maio-Xuño

Sesións manexo e-readers, difusión ELBE-2, buscas de 
información segura, proxecto KOHA ...

Interesad@s Todos



Club de Lectura “Pedra do Acordo”, Club de oralidade, 
Club de Manga “Tuitaku” e Club de diversidade

Novo GT ou SP de biblioteca 
Profesorado

Novembro 2021 a
Maio 2022

Aprendizaxes lúdicas (serius games,  xogos de 
escapismo e breakout educativo)

Todos

Posible visita á exposicións (en función de ofertas e 
dispoñibilidade)

Paseos-Roteiros literarios (de xeito preferente por Tui e 
bisbarra, outros posibles en función das circunstancias e 
seguindo en todo momento as instrucións das 
autoridades educativas e sanitarias)

Roteiro histórico-literario pola Floravia de Otero Pedrayo
(casco  histórico,  xudería,  diversas  igrexas,  castelo  dos
Sarmiento  e  Museo  Etnolóxico;  libro  de  referencia:
Memoria do silencio de Eva Mejuto) 

ESO, Club 
de Lectura, 
Voluntariado 
Biblioteca

1º Mediados
Decembro

Roteiro histórico-literario polo o Cambados pobre, fidalgo
e  soñador  (casa-museo  de  Cabanillas,  Fefiñáns,
monumento a Baco, ruínas de Santa Mariña Dozo, torre
de San Sadurniño...; referencias aos Bazán -devanceiros
de Emilia Pardo Bazán; un deles o ilustrado Pedro Bazán
de  Mendoza  é  o  tradutor  da  Henriada  de  Voltaire-  a
Brañas e Valle  -que pasaron tempadas da súa vida en
Cambados- e aos escultores Asorey, Narciso Pérez, Leiro
ou Manolo Paz)

2º Última semana
de Marzo

XVII  Viaxe  Clásico-Literaria  con  visitas  a  Conímbriga,
Salamanca,  Ciudad  Rodrigo,  Cáceres,  Cáparra,
Plasencia, Coria e Mérida, talvez entre os días 4 e 8 de
abril, antes das vacacións de Semana Santa.

Todos 3º Primeiros de Abril

Actividades coa Escola Infantil (contacontos, 
dramatizacións, apadriñamentos...) 

1º, 2º ESO

Club Lectura,
Club 
Oralidade,  
Voluntariado 
Biblioteca, 
alumnado de
Música

Decembro, 
Marzo-XuñoActividades coas residencias da 3ª idade (recital poético-

musical)  de xeito preferente en formato virtual

Nova edición  do Tui Le
3º 

Abril-Maio

III Cómic-Con Tuitaku  (Tui) ou un Cómic-Con tudense en 
colaboración co IES Indalecio Pérez  e o Concello

Club Tuitaku 
e clubs de 
manga e 
anime 
invitados

2º
Xaneiro, Febreiro
ou Marzo

Visita ao Salón do Libro de Pontevedra ESO, Club 
de Lectura

3º Abril-Maio

Participación nunha nova edición de Cómic-Con (Moaña)
Club Tuitaku 2º/3º Abril/Maio
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