
CÀPSULA FORMACIÓ

DIFUSIÓ I VISUALITZACIÓ 



És aplicació de gestió de les biblioteques, que el Departament 

d’Educació posa a l’abast de tots els centre educatius de Catalunya. 

Què és l’ePèrgam?

Què cal fer per disposar d’una biblioteca ePèrgam?

Qualsevol centre educatiu de Catalunya pot tenir accés a l’aplicació 

ePèrgam, sempre que alguna o algunes persones del centre (és 

aconsellable que sigui més d’una) hagin fet la formació corresponent.



Difusió i visualització (Càpsula 2)

Entorn de biblioteca
(Càpsula 1)



OBJECTIU DE LA CÀPSULA:

- Visualitzar l’entorn de consulta com a carta de presentació 
de les biblioteques dels centres.

- Conèixer les utilitats que ens ajudaran a dissenyar l’entorn de 
consulta. 



En aquesta càpsula parlem de....
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1.2.- Llistes i guies de lectura 

2.- Visualització i difusió 
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Cerca amb llista d’autoritats
Camp lliure

1.1.- Consultes

Aquesta funció serveix per poder fer una cerca en el fons documental  de la 
biblioteca segons un criteri determinat (camp).  

Consultes dins entorn de biblioteca



Cerca simple

S’accedeix per defecte al entrar a la barra de consulta. 
Es fa sobre els camps Autor, Títol, Editorial i Matèria. 
L’opció Matèria engloba en aquest entorn de consulta la informació dels 
camps Matèria i Descriptors de les fitxes.



Cerca avançada

Afegeix als camps ja existents a la cerca 
simple els camps: Camp lliure, ISBN, CDU, 
Signatura, Llengua, Format, Col·lecció, Nivell, 
Resum i Data.

Cal 
seleccionar 
el camp
de cerca 

avançada
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1.2.- Llistes i guies de lectura Llistes

Llistes: L'elaboració de llistes consisteix en la selecció d'uns
recursos que han de complir unes determinades condicions i es 

crea la llista desitjada.

Es pot fer amb una cerca simple o una cerca avançada



Guies de lectura

Guia de lectura: Una guia de lectura és una llista de recomanacions que es fa des de l'entorn de
consulta. Aquestes guies de lectura responen a un o diversos criteris, per exemple les darreres
novetats de la biblioteca o les lectures recomanades per a un determinat nivell educatiu.

1.- Dades de la guia on s'ha d'introduir el nom i una breu descripció, en els camps corresponents.
2.- Contingut. És un cercador que permet accedir als recursos que es vol introduir en una guia a través de la 

cerca per uns determinats camps: Autor, Títol, Editorial, Matèria o Descriptors.

3.- Guarda.
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1.3.- Utilitats



Es recomana personalitzar amb el nom i logotip  del centre  

Personalització de la biblioteca

Es carrega de manera automàtica a l’entorn consulta



Personalització dels mòduls de l’entorn de biblioteca

La pantalla dels mòduls opcionals no deixa de ser una 
reproducció esquemàtica de la pantalla de l'entorn de consulta.

Es poden fer petites modificacions en la configuració dels espais
que estan en una tonalitat més clara.



Activar guies de lectura per poder-les visualitzar 
entorn de consulta

Cal seleccionar la guia que es vol ACTIVAR:



Els comentaris poden ser escrits per la persona responsable de la biblioteca des de 
l’entorn de biblioteca, però també ho poden fer els usuaris registrats des de l’entorn 
de consulta, com les guies de lectura.
Un document pot tenir més d’un comentari. En tot cas, perquè un comentari sigui publicat, cal que el 
bibliotecari/a del centre:

- Primer activi l'opció de comentaris, dins de Mòduls opcionals.

- I després el validi de manera semblant a la que s'ha comentat sobre les guies de lectura.

Com fer els comentaris...



Per visualitzar un o diversos llibres recomanats bàsicament s'han de fer dos passos:

• Indicar en quina posició de la pàgina web de l’entorn de consulta volem que es publiqui el mòdul de 
recomanats, tal com s'ha explicat en l'activació dels mòduls opcionals.

• Seleccionar quins són els llibres, o altres materials, que volem recomanar.

Recomanats : Llibres que volem destacar 
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1.4.- Eina de préstec

Per poder accedir a l’eina de préstec cal entrar a l’entorn de 
biblioteca i triar a la barra del menú: PRÉSTEC



Dades del lector: Cal cercar les dades del lector.
La manera més fàcil de tramitar un préstec és a partir dels cognoms i el nom de la persona usuària. 

S'escriuen els dos cognoms i el nom i es prem el botó. Les dades de l’usuari s'incorporen ràpidament al 
formulari del préstec. 

Cada començament de curs es fa una actualització automàtica dels usuaris de la 
biblioteca del centre (docents adscrits i alumnes matriculats). 

Les incorporacions de matrícula viva s'han d'introduir manualment en 
l'aplicació.

Com afegir un nou lector, 
biblioteca aula, apadrinament,
Bibliopati,...?



Dades document: Cal cercar el document que es vol prestar.
Les dues millors opcions per incorporar les dades del recurs són el Registre i l'ISBN.



Retorn de préstec:  Tenim dues opcions per fer el retorn de préstec.

Opció 1: Seleccionar el document i 
RETORNAR

Opció 2: Devolució ràpida amb 
registre o ISBN seleccionar i 
retornar



Configuració del préstec:

Es tracta d'uns valors que es poden modificar. Si ho feu, heu de 
desar el canvis mitjançant l'opció Guarda del menú lateral esquerre.



2.- Visualització i difusió 



És important poder utilitzar totes les utilitats per tenir un entorn 
de consulta el més complert possible per fomentar la realització 

d’activitats per part de la comunitat educativa. 

2.- Visualització i difusió



Pàgina inici dels catàlegs oberts per poder consultar 
tota la comunitat educativa



Per fer cerca simple o avançada,
Qualsevol usuari de la biblioteca escolar pot accedir al fons del catàleg i recuperar la informació que necessita.

Cal fer igual que s’explica al inici de la càpsula...



Hi ha opció de poder accedir amb el usuari xtec
a visualitzar els préstecs que tens de la biblioteca escolar 

i crear guies de lectura



Difusió

Podem incloure enllaç directe                                       
des del blog o la pàgina web de la biblioteca escolar 
al catàleg ePèrgam
Cal fer el següent:

• Aneu a la pàgina de consulta i localitzeu la vostra biblioteca.

• Poseu el ratolí sobre l'enllaç de la vostra biblioteca i indiqueu amb el 
botó dret del ratolí Copia l'adreça de l'enllaç

• Aneu a l'espai des d'on vulgueu crear l'enllaç, i també amb el botó dret 
del ratolí feu Enganxar



Difusió

Alguns exemples: 
http://blocteka.blogspot.com/

https://agora.xtec.cat/ceipelsitjar/categoria/biblioteca/

https://agora.xtec.cat/insaltafulla/serveis/biblioteca/



Per conèixer més centres...



Entrar en l’entorn de biblioteca per poder seleccionar 
el centre que es vol consultar....

Per cercar una biblioteca hi ha 
dues opcions:

- Amb la barra de desplaçament vertical que hi ha al costat de la llista.

- Usant el cercador del navegador que esteu utilitzant. En tots de la mateixa manera:
– Internet Explorer: CTRL+F
– Mozilla Firefox: CTRL+F
– Chrome: CTRL+F

A l'escriure el nom o part del nom del centre ja marca directament on és el centre que es busca.



BONA VISUALITZACIÓ 
I DIFUSIÓ!!!


