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BIBLIOTECAS ESCOLARES E HÁBITOS DE LECTURA

Pedímosche colaboración para coñecer os hábitos de lectura do alumnado. Le con atención e sinala cun
X a túa resposta. Grazas pola túa axuda.

Datos do centro
Nome do centro:
Localidade: Provincia:

 Rapaza  Rapaz

Cuestionario

1. ¿Coñeces a biblioteca do teu centro?
 Si
 Non

2. Acostumas ir á biblioteca do teu centro...
 Nos recreos
 En horario de clase
 Fóra do horario de clase
 Non vou nunca

3. ¿Con que frecuencia acodes á biblioteca escolar do teu centro, pola túa conta?
 Case todos os días
 Unha ou dúas veces á semana
 Unha ou dúas veces ao mes
 Algunha vez durante o curso
 Nunca

4. ¿Con que frecuencia vas á biblioteca escolar, cos teus profesores ou profesoras?
 Case todos os días
 Unha ou dúas veces á semana
 Unha ou dúas veces ao mes
 Algunha vez durante o curso
 Nunca

5. ¿Consultas libros, enciclopedias e outros materiais para facer os traballos de clase?
 Case todos os días
 Ás veces
 Moitas veces
 Nunca

6. ¿Coñeces á persoa que se encarga da biblioteca no teu centro?
 Si
 Non

7. O que máis utilizas na biblioteca son (podes marcar tres tipos de materiais)
 Relatos, novelas, poesía, teatro
 Revistas e xornais
 Cómic
 Dicionarios e enciclopedias
 Vídeos
 DVD
 Casetes ou discos CD-ROM
 CD-ROM multimedia (xogos)
 Outros xogos (xadrez...)

8. ¿Podes conectarte a internet na biblioteca?
 Si
 Non

9. ¿Sabes como están ordenados os libros e outros materiais na biblioteca?
 Si
 Non

10. ¿Sabes consultar o catálogo da biblioteca?
 Si
 Non

11. ¿Sabes consultar , a través de internet, os catálogos de outras bibliotecas?
 Si
 Non
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12. Sinala as actividades que realizas cando vas á biblioteca:
 Ler libros (relatos, novela, cómic, poesía...)

 Ler revistas e xornais

 Consultar dicionarios, enciclopedias e outros libros informativos

 Consultar información en internet

 Ver películas ou escoitar música

 Estudar, facer os traballos de clase

 Elaborar traballos empregando o ordenador

 Levar libros en préstamo

 Enviar correos electrónicos, "chatear", xogar no ordenador.

 Participar en actividades de animación á lectura (exposicións, presentacións ou charlas sobre libros,

club de lectura, encontros con autores...)

 Participar en actividades de educación en información (aprender a usar os materiais da biblioteca, a

facer traballos consultando enciclopedias, a buscar información en internet...)

 Outras:....................................................................................................................................................

13. Na biblioteca do teu centro, ¿organízanse actividades de animación á lectura (presentacións de libros, club
de lectores, lecturas en voz alta, encontros con autores, obradoiros de lectura ou de escritura, concursos
culturais, concursos literarios....)
 Si
 Non

14. ¿Participas activamente nas propostas da biblioteca?
 Ás veces
 Case sempre
 Nunca

15. ¿Algunha vez participaches nunha actividade para saber como buscar información nos libros e noutros
materiais da biblioteca?
 Si
 Non

16. ¿Sabes buscar información nas enciclopedias?
 Si
 Non

17. ¿Sabes buscar información en internet?
 Si
 Non

18. ¿Levas libros en préstamo?
 Si
 Non

19. ¿Que tipo de materiais acostumas levar en préstamo?
 Libros que me gustan
 Libros de lectura obrigatoria en determinadas materias ou disciplinas
 Libros para realizar traballos de clase

20. ¿En que áreas acostumas empregar a biblioteca?
 Lingua e literatura galega
 Lingua e literatura castelán
 Linguas estranxeiras
 Filosofía
 Cultura clásica
 Educación Plástica e Visual
 Matemáticas
 Tecnoloxías
 Educación Física
 Ciencias Sociais, Xeografía e Historia
 Ciencias da Natureza (Física, Química, Bioloxía, Xeoloxía)
 Relixión
 Titoría
 Outras
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21. ¿Colaboras coa biblioteca do teu centro ou coa sección de aula forrando libros, anotando o préstamo dos
compañeiros/as, facendo fichas, orientando a outros compañeiros/as......?
 Si
 Non

22. ¿Como che gustaría que mellorase a biblioteca do teu centro?
 Que houbese máis libros do meu gusto

 Que houbese máis documentos electrónicos (DVD, CD-ROM...)

 Que houbese máis información sobre os temas que me interesan

 Que a biblioteca estivese aberta máis horas

 Utilizala co profesorado, con maior frecuencia

 Que houbese máis ordenadores conectados a internet

 Que houbese máis actividades interesantes sobre lectura (club de lectura, charlas, presentacións...)

 Que se puidesen facer traballos en grupo

 Que se puidesen facer os traballos coa orientación dun profesor, fóra do horario de clases

 Que houbese máis espazo para ler e para traballar

23. ¿Podes pedir na túa biblioteca que se merquen determinados libros que che interesan?
 Si
 Non

24. ¿Vas algunha vez á biblioteca pública do teu barrio ou do teu pobo?
 Ás veces
 Con moita frecuencia
 Case nunca
 Nunca

25. ¿Gústache ler?
 Algo
 Bastante
 Moito
 Moitísimo
 Nada

26. Se estás a ler neste momento algún libro, ¿de onde procede?

__Préstamo __ biblioteca escolar __biblioteca pública __ biblioteca familiar __amigos/as __Propio
27. ¿Que che inflúe na elección dun libro? Recomendación de

__amigos/as __profesores/as __familia __publicidade
28. ¿Quen é a persoa da túa familia que máis le?

.............................................................................................................................................................................
29. Calcula cantos libros haberá na túa casa

__0 / 10 __10 / 50 __50 / 100 __Máis de cen
30. ¿Cantos libros les ao mes?

__Ningún __1-2 __3-5 __Máis de 5
31. ¿Que che gusta ler máis? Ordena do 1 ao 10

__Poesía __ Libros de coñecemento
__Contos __ Revistas
__Novelas __Xornais
__Cómic __Literatura multimedia
__Teatro __Outros

32. ¿Acostumas falar dos libros que les cos teus profesores/as ou cos teus compañeiros e compañeiras?
 Si
 Non

33. Ordena os idiomas nos que acostumas ler
___Galego __Inglés __Castelán __Francés __Outros

34. Cita os tres libros que máis che teñan influído
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

35. Pensa nunha persoa que coñezas, que lea moito, ¿cal é o vínculo que che une a ela?
___________________________________________________________________________________

¡Grazas pola túa colaboración!


