BIBLIOTECA ESCOLAR E HÁBITOS DE LECTURA
Pedímosche colaboración para coñecer os teus hábitos de lectura. Le con atención e sinala cun X a túa
resposta. Se non sabes responder a algunha pregunta, podes deixala sen marcar. Grazas pola túa
axuda.
Datos do centro
Nome do centro:
Localidade:
Provincia:
 Rapaza
 Rapaz
Cuestionario
1. ¿Hai biblioteca escolar no teu centro?
 Si
 Non
2. Gústache ir á biblioteca do teu centro?
 Si
 Non
3. ¿Cando podes ir á biblioteca do teu centro?
 Nos recreos
 Nas horas de clase
 Fóra das horas de clase
 Non se pode visitar
4. ¿Con que frecuencia acodes á biblioteca escolar do teu centro, pola túa conta?
 Case todos os días
 Unha vez á semana
 Unha vez ao mes
 Algunha vez durante o curso
 Nunca
5. ¿Con que frecuencia vas á biblioteca escolar, cos teus profesores ou profesoras?
 Case todos os días
 Unha vez á semana
 Unha vez ao mes
 Algunha vez durante o curso
 Nunca
6. ¿Vas algunha vez á biblioteca pública do teu barrio ou do teu pobo?
 Si
 Non
7. ¿Consultas libros, enciclopedias e outros materiais para facer os traballos de clase?
 Case todos os días
 Ás veces
 Moitas veces
 Nunca
8. Cando vas á biblioteca do teu centro, ¿hai algunha persoa encargada que che poida asesorar?
 Si
 Non
9. O que máis utilizas na biblioteca son (podes marcar tres tipos de materiais)
 Libros de contos, poesía, cómic...
 Dicionarios e enciclopedias
 Vídeos e DVD
 Casetes ou discos CD-rom
 CD-rom multimedia (xogos)
 Xogos didácticos
10. ¿Podes conectarte a internet na biblioteca?
 Si
 Non
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11. Na biblioteca do teu centro, ¿organízanse actividades de animación á lectura (hora do conto,
lecturas en voz alta, encontros con autores, clubs de lectura, obradoiros de lectura ou de
escritura....)
 Si
 Non
12. ¿Sabes como están ordenados os libros e outros materiais na biblioteca?
 Si
 Non
13. ¿Sabes buscar no catálogo da biblioteca?
 Si
 Non
14. ¿Sabes buscar información nos diferentes documentos da biblioteca (libros, DVD, Cd,
internet,...)?
 Si
 Non
15. ¿Levas libros en préstamo?
 Si
 Non
16. ¿Hai sección de biblioteca na túa aula?
 Si
 Non
17. ¿Colaboras coa biblioteca do teu centro ou coa sección de aula forrando libros, anotando o
préstamo dos compañeiros/as, facendo fichas, lendo aos máis pequenos......?
 Si
 Non
18. ¿Gústache ler?
 Algo
 Bastante
 Moito
 Moitísimo
 Nada
19. ¿Que che gusta ler máis? Ordena do 1 ao 10
__ Poesía
__ Libros de información/coñecemento
__ Contos
__ Revistas
__ Novelas
__ Xornais
__ Cómic
__ Literatura multimedia
__ Teatro
__ Outros
20. ¿Onde consegues os libros que les?
Biblioteca escolar
Biblioteca pública
Amigos/as
Librería
Casa
21. ¿Cantos libros les ao mes?
Ningún
1-2
3-5
Máis de 5
22. ¿Acostumas falar dos libros que les cos teus profesores e cos teus compañeiros e compañeiras?
 Si
 Non
23. ¿De quen te fías á hora de escoller un libro?
Amigos/as
Familia
Profesorado
Bibliotecario
Libreiro
24. ¿Quen é a persoa que máis le na túa familia?
_____________________________
25. Calcula os libros que hai na túa casa
__0 / 10
__10 / 50
__50 / 100
__Máis de 100
26. Cita os tres libros que máis che gustaron de todos os que levas lido.

27. Ordena os idiomas nos que acostumas ler
Galego
Castelán
Inglés

Francés

Outras linguas
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