
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Col·legi d’Educació Infantil i Primària 
Riudellots de la Selva
Av/ de Girona 17-19
17457 Riudellots de la Selva
Tel. 972 477133
e-mail:ceip-riudellots@xtec.cat
http://www.xtec.cat/ceip-riudellots

ENTREVISTEM EL BIBLIOTECARI 
(TERCER)

1. T’agrada ser bibliotecari?

2. Què vas estudiar per ser bibliotecari?

3. Quan eres petit, ja volies ser bibliotecari?

4. És difícil fer aquesta feina?

5. Quines feines et toca fer cada dia?

6. Saps quants llibres hi ha a la biblioteca?

7. Qui mana per sobre de tu?

8. T’agraden els llibres? I llegir-los?

9. Quin és el teu horari de treball?

10.Has fet algun dia l’hora del conte?

11.Has pensat a fer alguna activitat que sigui llegir contes?

12.Fas alguna altra activitat a part de l’hora del conte?

13.Tens molta feina a col·locar bé els llibres?

14.T’agrada ordenar els llibres?

15.Com s’ordenen els llibres?

16.Et costa ordenar els llibres?

17.Com es fan els carnets?

18.El carnet caduca algun dia? I si el perdem? Hem de pagar?

19.Costa mantenir la biblioteca en silenci?

20.Ha vingut algú famós a aquesta biblioteca? (escriptors,  polítics, 

contacontes, ...)

21.Com ho fas per triar les novetats que es compraran?

22.Ve molta gent a la biblioteca? De quina edat ve més gent?

23.Les revistes velles, es llencen? Es porten a la deixalleria? De què 

se’n fan?

24.Quin tipus de llibre s’agafa més en préstec?
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25.Si algú no torna el material, o el torna tard, què es fa?

26.Com ho saps quan t’han de tornar un llibre?

27.Si no tens algun llibre i algú el demana, què fas?

28.Quins materials  ens podem emportar  en préstec? Per quant de 

temps?

29.Han robat alguna vegada algun llibre a la biblioteca?

30.Hi ha llibres en altres llengües?
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