eBiblioCat
LA TEVA
BIBLIOTECA DIGITAL

1. Què cal per utilitzar
l’eBiblioCat?
• El carnet de biblioteques
• Un dispositiu mòbil amb l’app gratuïta
Biblio Digital instal·lada.
O bé,

• Un ordinador amb el programa
Adobe Digital Editions
i un lector de llibres electrònics
compatible amb Adobe DRM.

*Per accedir al servei eBiblio
cal estar registrat prèviament
al catàleg de la xarxa de biblioteques.
El nom d'usuari i la clau d'accés
són el mateixos.

2. Com em valido a l'eBiblioCat?
Un cop accedim al web ebiblio.cat o a
l’app Biblio Digital, ens validem de la
mateixa manera que ho fem
en el catàleg Argus de biblioteques.

*Si no estem registrats al catàleg
es pot fer seguint les següents passes:
a) Entrar a
elmeuargus.biblioteques.gencat.cat
b) Iniciar la sessió
- Entrar el teu núm. de carnet de biblioteques.
- Triar una clau d'accés
alfanumèrica i com a mínim de 6 dígits.
c) Ja pots accedir a eBiblioCat!

3. Com faig un préstec?
Pots fer el préstec des d'un dispositiu mòbil o
a través d'un ordinador.
Des d'un l'ordinador tens l'opció de llegir en
línia, o bé de descarregar el llibre per
sincronitzar-lo més tard amb un lector de
llibres electrònics.
Un cop hagis seleccionat un títol:
• Si el llibre es troba lliure, el podreu obtenir
prement l’opció Prestar.

• Si el llibre està ocupat, el podreu reservar
amb l’opció Reservar.

4. Normativa de préstec
• Es poden tenir en préstec
fins a 4 títols durant 21 dies.
• També es poden fer renovacions
del llibre que tinguis en préstec
(sempre i quan no tingui cap reserva).
*L'opció de renovació s’activa 3 dies abans
d’acabar el préstec.

• Pots reservar fins a 2 llibres alhora en cas
que no es trobin disponibles.
• Es poden fer un màxim de 15
devolucions anticipades al mes.

A més de llibres, eBiblioCat també
ofereix revistes, audiollibres,
música i pel·lícules.
Trobaràs més informació sobre eBiblio
a la pàgina d'ajuda d'eBiblioCat

