
 
OPINIÓ SOBRE LA BILIOTECA/MEDIATECA 

ESCOLAR 
 

I ELS SEUS SERVEIS 
 

 
Aquesta enquesta està treta d’una,  preparada per l’Amic de Paper. Ens 
pot ajudar a saber quina  opinió té el claustre sobre la funció de la 
biblioteca de centre i les tasques que veuen primordials. Els resultats han 
de servir de punt de partida al projecte general 
 
 
 
 

0. IDENTIFICACIÓ 
 

 
0. 1.    Cicle en el que treballes ............................................ 

 
0. 2. 

Quin ús en fas de la biblioteca de l’escola? 

Per a tu:                                          
  

 Per a la teva classe:  

 
  
  no l’utilitzo  no l’utilitzo  

l’utilitzo poc  l’utilitzo poc  
l’utilitzo bastant  l’utilitzo bastant  

l’utilitzo molt  l’utilitzo molt  

 
 
 
            0.3. 
Valora el profit que li treus 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 
 
    
        0.4. 
 SI NO 

Ets usuari d'altres biblioteques   

 
 
 
 



1. OPINIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA ESCOLAR I ELS SEUS SERVE IS 
 

PREGUNTA RESPOSTA 
 SI NO 
Creus que la biblioteca ha de recollir tots els materials de l'escola. (llibres, CD, 
DVD, mapes, diapositives...) 
 

  

 
Per què?......................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
La informació que arriba a l'escola d'interès per als mestres (cases de colònies, 
sortides, conferències...) ha de poder consultar-se a la mediateca 
 

  

 
En cas negatiu, on creus que han de consultar-se ........................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 
Les revistes per a mestres, han de consultar-se a la biblioteca 
 

  

 
En cas negatiu, on creus que han de consultar-se ........................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 
La biblioteca central, la veus necessària 
 

  

 
Per què?......................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
T'agradaria poder anar a fer les classes a la biblioteca, quan aquestes 
impliquessin l' ús dels seus materials per part dels alumnes 
 

  

 
Per què?......................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
La mediateca escolar hauria d'estar oberta fora de l'horari escolar 
 

  

 
Per què?......................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

 
 



De la llista que a continuació et presentem, senyala els tres serveis bàsics que consideres que la 
biblioteca escolar ha d'oferir a l'alumnat 
Consulta de llibres, CD, ... d’imaginació                 

Préstec de llibres, CD, ... d’imaginació  

Consulta de llibres, CD, ... de coneixements  

Consulta de llibres, CD, ... de coneixements  

Préstec de llibres, CD, ... de coneixements  

Hores del conte  

Llibres de bibliografia temàtica  

Dossiers de premsa  

Informació actual sobre activitats del seu entorn  
 
 
 
De la llista que a continuació et presentem, senyala els tres serveis bàsics que consideres que la 
biblioteca escolar ha d’oferir als mestres 
Consulta de monografies especialitzades                  

Préstec de monografies especialitzades  

Consulta de revistes especialitzades  

Préstec de revistes especialitzades  

Llistes de bibliografia temàtica com a suport quan es treballin UP i/o temes especials  

Consulta i préstec de materials d’altres biblioteques si no és suficient la nostra  

Dossiers de premsa  

Informació actual sobre activitats que es programin i puguin ser del seu interès  
Suport al grup classe en l’aprenentatge de l’ús de les fonts d’informació bàsica  
(diccionaris, catàlegs, manuals...)  

        
 
 
 

Els pares han de col·laborar amb la biblioteca del centre 
 Com? 

SI 

Ajuts econòmics                                                    

Ajudant a fer feines poc tècniques  

Ajudant a fer feines tècniques  

Ajudant a preparar activitats esporàdicament  

  NO 

 
 
 



 SI NO 

La biblioteca, ha d'oferir serveis als pares de l'escola   

 
Quins? 
.................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.. 
..............................................................................................................................................................
... 
 
Creus que la biblioteca ha de formar part del PEC   

 
Per 
què?................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.. 
..............................................................................................................................................................
.. 
 

 
           
 

Quina relació creus que ha de tenir la biblioteca amb el claustre? 

No ha de tenir relació                                                                         

Ha d'estar informat del seu estat i de les actuacions que s'hi fan  

Ha d'actuar com a Consell de Biblioteca  

Ha de crear una Comissió  

S'ha d'implicar en totes les actuacions per a tirar-la endavant  
 
 
 
I el Consell Escolar, quina relació creus que ha de tenir? 

No ha de tenir relació                                                                         

Ha d'estar informat del seu estat i de les actuacions que s'hi fan  

Ha d'actuar com a Consell de Biblioteca  

Ha de crear una Comissió  

S'ha d'implicar en totes les actuacions per a tirar-la endavant  

  

  
Gràcies per la vostra col·laboració. 
 
Tant bon punt hàgim analitzat les dades farem una reunió per parlar-ne i  
valorar que fem a partir del seu anàlisi 



RECULL DEL RESULTAT DE L'ENQUESTA 
 

identificació :  
 ED. INF C. INICIAL C. MITJÀ C.SUPERIO

R 

 Per a tu 
Per a la 
classe  

Per a tu 
Per a la 
classe  

Per a tu 
Per a la 
classe  

Per a 
tu 

Per a 
la 

class
e  

GENS         

POC         

BASTANT         

MOLT         

Valora el profit     

 
 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR I ELS SEUS SERVEIS 
 

PREGUNTA RESPOSTA 
 SI SI/NO NO 

Ha de recollir tots els materials de l'escola.     

La informació que arriba d'interès ha de poder consultar-s'hi    

Les revistes ha de consultar-se a la biblioteca    

La biblioteca central, la veus necessària    
T'agradaria poder anar a fer classes a la biblioteca per fer ús dels seus  
materials 

   

Hauria d'estar oberta fora de l'horari escolar    

    
 
 

Serveis bàsics que la biblioteca escolar ha d'oferir a l'alumnat 

Consulta de llibres, CD, ... d’imaginació                 

Préstec de llibres, CD, ... d’imaginació  

Consulta de llibres, CD, ... de coneixements  

Préstec de llibres, CD, ... de coneixements  

Hores del conte  

Llibres de bibliografia temàtica  

Dossiers de premsa  

Informació actual sobre activitats del seu entorn  



Serveis bàsics que la biblioteca escolar ha d’oferir als mestres 

Consulta de monografies especialitzades                  

Préstec de monografies especialitzades  

Consulta de revistes especialitzades  

Préstec de revistes especialitzades  
Llistes de bibliografia temàtica com a suport quan es treballin UP i/o temes 
especials  

Consulta i préstec de materials d’altres biblioteques si no és suficient la nostra  

Dossiers de premsa  

Informació actual sobre activitats que es programin i puguin ser del seu interès  

Suport al grup classe en l’aprenentatge de l’ús de les fonts d’informació bàsica   
 
 

Els pares han de col·laborar amb la biblioteca del centre 
 Com? 

SI 

Ajuts econòmics                                                    

Ajudant a fer feines poc tècniques  

Ajudant a fer feines tècniques  

Ajudant a preparar activitats esporàdicament  

  NO 

  NC 

 
 

PREGUNTA RESPOSTA 
 SI NC NO 

La biblioteca, ha d'oferir serveis als pares de l'escola    
    
Creus que la biblioteca ha de formar part del PEC    

    
 
 
 

Quina relació creus que ha de tenir la biblioteca amb el claustre? 

No ha de tenir relació                                                                         

Ha d'estar informat del seu estat i de les actuacions que s'hi fan  

Ha d'actuar com a Consell de Biblioteca  

Ha de crear una Comissió  

S'ha d'implicar en totes les actuacions per a tirar-la endavant  



I el Consell Escolar, quina relació creus que ha de tenir? 

No ha de tenir relació                                                                         

Ha d'estar informat del seu estat i de les actuacions que s'hi fan  

Ha d'actuar com a Consell de Biblioteca  

Ha de crear una Comissió  

S'ha d'implicar en totes les actuacions per a tirar-la endavant  
 
 

 
 
 


