Pel que fa als lectors i lectores

SÍ

NO

SÍ

NO

Han participat activament en el club?
S’han establit relacions personals o d’amistat?

Qüestionari d’avaluació
de fi de curs del club de lectura

Han expressat les seues opinions de forma oberta i sincera?
S’han il·lusionat i han fet propostes per a complementar el club?
Han proposat títols per a les sessions?
Pel que fa als llibres
La selecció de títols ha sigut correcta?
Heu llegit llibres en valencià?

Ompli el formulari i envian’ns una còpia escanejada a l’adreça

Heu llegit títols d’editorials valencianes?

clubdelectura@fundaciobromera.org

Heu llegit obres d’autors i autores valencians?
Heu introduït altres gèneres (poesia, teatre, còmic, etc.)?
Han agradat la majoria de lectures?

Nom del club: ............................................................................................................................

Heu tingut algun problema per a aconseguir els exemplars?

Nom del coordinador/a: .........................................................................................................

www.clubdelecturaenvalencia.org

DL: V-2726-2019

Periodicitat (mensual, quinzenal, setmanal...): ................................................................
Quin dia de la setmana es reuneix el club? .......................................................................
En quin horari? ..........................................................................................................................
Nombre de membres: ..............................................................................................................
Nom de la biblioteca, llibreria o CFPA: ................................................................................
Organitza:

Amb el suport de:

.......................................................................................................................................................
Adreça: .........................................................................................................................................
Població: .....................................................................................................................................
Telèfon: .......................................................................................................................................
Correu-e de contacte: ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Avaluació:

Llibres que hem llegit al club:
Títol

Autor/a

Valoració

Pel que fa al temps previ a l’inici del club

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Hem fet la publicitat correcta, en el lloc correcte i amb els
mitjans adients i suficients?
Hem obtingut la col·laboració d’altres entitats?
Hem implicat el personal de la nostra entitat?
Pel que fa a l’espai
Hem fet totes les reunions del club en el mateix espai?
Hem disposat de l’espai adequat (il·luminació, silenci, privacitat,
neteja...)?
L’entorn ha estat prou acollidor per a rebre els lectors i les lectores?

Pel que fa al temps
La durada de les sessions ha estat l’adequada?
La periodicitat ha estat encertada?
Els dies de reunió eren els més adients i s’adaptaven a les
preferències dels lectors i les lectores?
L’horari era adient per a aconseguir l’assistència del màxim
nombre de membres?
Pel que fa al coordinador/a
Hem aconseguit establir una bona relació amb els lectors i les
lectores?
Hem disposat de temps suficient per a preparar les sessions?
Hem buscat informació sobre l’autor/a i/o el llibre abans de cada
reunió?
Hem preparat les sessions de forma correcta?
Hem convocat sessions complementàries?
Hem organitzat alguna visita d’autor/a?
T’ha agradat l’experiència com a coordinador/a del club?

