
INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR A ESTATÍSTICA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

Para completar o cuestionario da "Estatística de Bibliotecas Escolares" deberá acceder a el a

través da sede electrónica do Ministerio de Educación.

A realización desta tarefa está estruturada en dous pasos:

 Paso 1: rexistrarse na sede electrónica do Ministerio de Educación (non é

necesario se vostede xa se rexistrou anteriormente para realizar algún outro trámite).

 Paso 2: autenticarse e acceder ao cuestionario.

Para facilitar a cumprimentación da información solicitada, teña en conta que:

 Se o centro dispón de máis dunha biblioteca deberán terse en conta todas elas a
excepción das bibliotecas de aula e de departamento (salvo que unha biblioteca de
aula sexa a única que exista no centro).

 Para que o cuestionario cuberto polo centro sexa válido, é necesario que se

respondesen todas as preguntas. Polo tanto, comprobe que contesta todas elas.

 Unha vez contestadas todas as preguntas, deberase marcar "SI" na pregunta final para

indicar que se rematou de encher o cuestionario, aínda que será posible volver entrar

posteriormente para realizar modificacións se fose necesario.

 En todo momento pode saír do cuestionario pulsando o botón SAÍR E GARDAR, para

despois volver entrar e rematar de enchelo. Se pecha directamente a ventá do

explorador non se gardará a información que gravase ata ese momento.

 Para calquera dúbida na cumprimentación se pode consultar o manual metodolóxico

que se incluíu en todas as pantallas do cuestionario.

 Unha vez completado o cuestionario pode imprimir ou gardar unha copia en versión

PDF, pulsando a icona que verá xunto ao botón SAÍR E GARDAR na parte superior de

todas as pantallas.

Paso 1: rexistrarse na sede electrónica do Ministerio de Educación.

(Vaia directamente ao Paso 2 se xa se rexistrou anteriormente)

Os datos de carácter persoal que se lle solicitan (nome, apelidos, NIF e correo electrónico) son

necesarios sobre a base do procedemento establecido para o control de acceso á sede

electrónica do Ministerio de Educación, sen ningunha outra finalidade nin utilización.

1.1 Entrar na sede electrónica: copie a seguinte URL no seu navegador e acceda a ela:

http://sede.educacion.gob.es

1.2 Crear a súa conta de usuario:

 Acceda ao apartado TRÁMITES E SERVICIOS no centro da pantalla.

 Pulse o botón “REXISTRARSE” que se encontra á dereita dentro do apartado

EDUCACIÓN E EU.

 Na lista de opcións que aparece a continuación elixa ·REXISTRO SEN

CERTIFICADO DIXITAL e introduza o seu nome, apelidos, NIF, contrasinal á

súa elección (lea á dereita as REGRAS DE FORMACIÓN DE CONTRASINAIS



SEGURAS) e correo electrónico. Marque as dúas últimas casas sobre

INFORMACIÓN DO FICHEIRO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL e pulse

ACEPTAR.

 Se non encheu correctamente algún dato ou se esqueceu marcar as casas

aparecerá arriba unha mensaxe de erro. Teña en conta que neste caso terá

que volver introducir o contrasinal e marcar as casas.

 Inmediatamente recibirá un correo electrónico de confirmación.

1.3 Activar a súa conta de usuario:

 Peche todas as ventás anteriores.

 Abra o correo electrónico de confirmación que recibiu e acceda á URL que se

lle indica. Abrirase unha ventá en cuxa parte superior aparece a mensaxe

"Conta de usuario activada. Rexistrouse correctamente".

 PECHE A ANTERIOR VENTÁ.

Paso 2: autenticarse e acceder ao CUESTIONARIO

2.1 Autenticarse na sede electrónica:

 Copie a seguinte URL no seu navegador e acceda a ela:

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=194

 Introduza como USUARIO o seu NIF e como CONTRASINAL a que elixiu ao

rexistrarse e pulse ACEPTAR.

2.2 Acceder ao cuestionario:

 Escriba como CLAVE DE ACCESO a palabra ALOJA en maiúsculas e pulse

ACCEDER.

 A continuación pulse o botón ACCESO que verá á esquerda. Abrirase unha

nova ventá.

 Introduza o CÓDIGO DE CENTRO (de 8 díxitos) e pulse ACEPTAR.

 Aparecerán en pantalla os datos de identificación do centro. Pulse o botón

ACCEDER que verá na parte inferior e comece a encher o cuestionario.

 Poderá elixir o idioma no menú correspondente (arriba á dereita)

 Lembre gardar os cambios e, unha vez rematado o cuestionario, responder á

última pregunta para confirmalo. Cómpre tamén imprimir/gardar unha copia do

pdf final para a documentación do centro.


