


ePèrgam
      L' ePèrgam és l'aplicació de gestió de les biblioteques escolars i permet 

la consulta en línia dels seus catàlegs . Per realitzar la consulta heu de seguir 
aquests passos:

   1. Escriviu al cercador:  “ePèrgam consultes”

   2. Feu un clic sobre  “Entorn de consulta”

      

     

  

   



e-Pèrgam
    1. Cerqueu:  “Institut  Marianao”, a Biblioteques  ePèrgam 1.  

      2. Cliqueu el link de l’Institut.



     Biblioteca Institut 
Marianao
  Ara heu entrat al mòdul de la nostra biblioteca. Podeu fer  una 

consulta /cerca simple o avançada



Cerca  simple
                                                                                           
    La cerca  simple es fa a partir dels següents camps:  Autor, 

Títol, Editorial, Matèria.



Cerca simple per Autor
  Podeu fer la cerca introduint: Cognom o cognoms, coma(,), 

espai, nom.
 Exemple:  Angelidou, Maria
 Al prémer“Cerca”surt una llista amb  els llibres de l’autor que 

tenim a la biblioteca.



Cerca simple per Autor
    Fent un clic sobre el títol es pot accedir a la seva fitxa completa.



Cerca simple per Autor
             Veureu si es troba disponible o prestat.



Cerca simple per Títol

     Podeu fer la cerca escrivint tot el títol.



Cerca simple per Títol

      En cas de que no el recordeu sencer, anoteu els mots que 
recordeu.



Cerca simple per Matèria
  També podeu fer la consulta per Matèria escrivint un mot o 

mots relacionats amb la temàtica que cerqueu.



Cerca simple per Editorial
   Només cal que anoteu: Vicens Vives, Ebebé, Santillana, 

Barcanova… i seguiu els passos anteriors.



Cerca  avançada
 Altra opció és fer una cerca avançada



Cerca avançada
 El formulari per a la consulta avançada és aquest:



Cerca avançada
 Cal introduir com a mínim algun criteri de consulta en un 

camp. També es pot fer per més d’un criteri alhora.  Exemple: 
llibre, en català, art.



Cerca avançada
 Si cliqueu, el resultat serà aquest:



Usuaris
  Usuaris no registrats: tot el públic en general. Només 

tenen accés a les consultes simple i avançada.

 Usuaris registrats: tot el professorat adscrit al centre. 
Tenen accés  a les consultes simple  i  avançada  i a les 
seccions restringides que permeten:

     Consulta de prèstec

     Creació de guies de lectura

     Afegir comentaris a documents

 

     El professorat pot accedir a l’entorn restringit amb el 
seu codi d’usuari  i contrasenya de la XTEC.



Seccions  restringides


