
USUARIS SENSE CLAU D’ACCÉS 

1- COM ACCEDIR AL CATÀLEG DE LA NOSTRA BIBLIOTECA: 

Entrem a internet a l´enllaç que tenim a la web del centre o a l´adreça : 

http://xtec.cat/web/projectes/biblioteca/epergam  

Cliquem a Entorn de consulta 

 

 

 

Us apareixeran diverses Biblioteques ePergam. La nostra és a Biblioteques 

ePergam1. Podeu cercar pel nom de l’Institut, però és més ràpid si cliqueu 

Crtl+F del vostre ordinador, per activar el cercador, i al requadre de text que 

aparegui escriviu Institut Ramon Muntaner (si escriviu IES Ramon Muntaner, no 

funciona). 

 

http://xtec.cat/web/projectes/biblioteca/epergam


Feu clic sobre l´enllaç del vostre institut per accedir a la pàgina de consultes. 

Us apareixerà aquesta pàgina, des de la qual podreu fer diverses consultes: 

 

 CERCA SIMPLE. Per fer una consulta simple heu de conèixer l´autor o el 

títol del llibre que cerqueu. En aquest cas, podeu posar el nom de 

l´autor o el títol a la finestra de consultes i clicar el botó Cerca.  

Per exemple: volem cercar els llibres que tenim catalogats de l´autor 

Àngel Burgas. Hi escriurem el cognom i tot darrera el nom o la inicial del 

nom, separat per una coma, és a dir: Burgas, Àngel. 

 



El sistema ens recupera 27 registres de l’autor. Per veure la fitxa 

completa d’alguna de les obres només heu de clicar a l´enllaç de l´obra 

que voleu, per exemple el primer registre, que correspon a la novel·la 

L’anticlub. 

            

Aquesta fitxa us proporciona informació diversa, però si el que us interessa 

és treure el llibre en préstec, us heu de fixar en l’Estat (disponible/préstec), i 

si el voleu localitzar vosaltres mateixos, haureu d’interpretar la signatura, 

que indica la localització del llibre a la nostra Biblioteca (si no sabeu com 

estan distribuïts els materials, adreceu-vos als responsables de Biblioteca, a 

les hores d’esbarjo). 

 CERCA AVANÇADA: En cas que no coneixeu ni l’autor ni el títol del llibre, 

heu d’optar per la consulta avançada. A la pàgina de consultes cliqueu 

sobre consulta avançada 

 



En aquest cas podeu cercar pels camps: format, matèria, llengua, camp 

lliure etc. Si volem saber quants estudis tenim de una matèria concreta, 

escrivim al camp Format la paraula monografia: 

        

Tanmateix, a cada pàgina trobem l’opció imprimeix. Si hi cliqueu, surt un 

missatge per triar l’opció de format d’impressió. Amb aquesta nova opció 

obtindreu la fitxa completa del llibre. 

 

USUARIS AMB CLAU D’ACCÉS DE LA XTEC 

Aquells usuaris que disposeu d’un nom d’usuari i una clau d’accés de la xtec (la 

mateixa que la del correu electrònic de la xtec), us podeu registrar i accedir al 

sistema. Cal clicar damunt del link “per registrar-se”  

 



i apareixerà la següent pantalla on us demanaran que us identifiqueu amb el 

nom d’usuari i la contrasenya 

 

Un cop us heu registrat com a usuaris, podreu fer, a més del que s’ha exposat 

abans: 

 CONSULTA DE PRÉSTEC PERSONAL 

A la pàgina principal d’accés a la biblioteca trobem l’opció consulta de 

préstec. Cliqueu sobre aquest apartat per accedir i poder veure l’estat 

dels vostres préstecs. 

 

 ELABORACIÓ DE GUIES DE LECTURA (només professors) 

La utilitat de les guies de lectura és donar a conèixer a l’alumne o al 

professorat els llibres disponibles a la biblioteca que poden fer servir per 

a una tasca encomanada.   

Els passos a seguir per a la creació d’aquestes guies són: 

1. A la pàgina principal clicar sobre l’opció “ creació de guies de lectura”.  

 



              

2. Seguidament apareix aquesta plana amb dues parts: Dades de la guia 

i contingut.  

 

 

En primer lloc cal posar el títol de la guia i fer una breu descripció sobre 

el contingut d’aquesta guia. Com per exemple la següent imatge que 

correspon a una guia de lectura sobre Antonio Machado i la poesia 

simbolista.  

             

 

 



Podem omplir l’apartat contingut amb diferents camps, com ara  “Autor” 

o “Matèria” i,  a continuació, seleccionem l’opció Cerca. A continuació 

apareixeran en una altra finestra els resultats que concordin amb la 

nostra cerca.  

                   

 

               

Un cop situats en aquesta pantalla, cal clicar sobre l’enllaç corresponent 

a l’obra que volem i aquesta, automàticament, apareix en el requadre 

Documents/Comentaris de sota.  

            

 

Podem ampliar la cerca amb obres complementàries, com ara manuals 

de consulta. Tanmateix, podem enriquir la guia amb comentaris. Per a 

realitzar aquesta acció cal clicar al botó “+” de la línia blava: 

A continuació cal situar-se sobre l’espai nou que hagi aparegut, hi 

cliquem dues vegades i hi escrivim una breu síntesi del contingut dels 

documents afegits. Finalment, per desar la guia de lectura nova s’ha de 

clicar el botó Guarda.  



           

A continuació apareix un diàleg de text que ens informa que la guia s’ha 

guardat i es troba pendent d’aprovació.  

Per acabar, la persona responsable de la biblioteca del centre ha de 

validar la guia de lectura i així aquesta apareixerà a la pàgina principal.  

        

 

 


