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HORARI D'HIVERN

HORARI D'ESTIU

A partir del 12 de setembre
De dimarts a divendres:
Tardes de 16:00 a 20:00
Dissabtes de 10:00 a 13:30
Dilluns tancat

Del 20 de juny al 10 de Setembre
Dilluns, i divendres:
Matins de 10:00 a 13:30
Dimarts, dimecres i dijous
Tardes de 17:00 a 20:30
Dissabtes tancat

PRÉSTEC DE
LLIBRES
ELECTRÒNICS

1. Entra a www.bibliogelida.cat i entra a la icona
2. Inicia sessió amb el teu número de carnet i la contrasenya a “EL
MEU COMPTE”.
(si no tens contrasenya has de crear el teu compte a:ARGUS  Iniciar sessió
 Us identifiqueu per primera vegada? i entrar les teves dades, sempre
amb el carnet de la biblioteca a mà)

3. Cerca el llibre que t’interessa al catàleg: pots filtrar la recerca per
autor, any de publicació, títol, editorial, matèria...
4. Tria el llibre i clica la casella “Prestar”. El préstec té una durada de
21 dies.
5. Per llegir el llibre, tens dues opcions:

A) Llegir en Streaming (directament a pantalla):
A través de qualsevol navegador; es pot llegir mentre estàs connectat
a Internet, des del PC, mòbil, tablet...
PC Clica: “Visualitzar (al navegador)” i s’obrirà directament el llibre.

OPCIÓ A
OPCIÓ B

TELÈFON MÒBIL I
TABLET t’has de
descarregar l’aplicació
EBIBLIO i des d’allà podràs
anar directament als
llibres (també podràs
Consultar els dies que et
falten per tenir-lo
disponible)

B) LECTURA AMB LLIBRE ELECTRÒNIC O PC’S PERSONALS:
Descàrrega amb DRM ---Important tenir DRM al dispositiu, DRM són les sigles de Digital
Rights Managements, és a dir, Gestió digital de drets. Si el dispositiu no és legal o és l’Ebook
Kindle no podràs gaudir d’aquest servei---

EBOOK  per a descarregar un llibre en préstec cal:
- Tenir el programa ADOBE DIGITAL EDITIONS (te’l pots
descarregar gratuïtament a: http://goo.gl/EDf9dJ )
- Tenir un compte ADOBE ID http://goo.gl/kdpZrY
(nom, cognoms, email, data de naixement...)

Quan ja tens el programa i la ID d’ADOBE, obre el programa i
introdueix la ID i la contrasenya, autoritza l’equip; i connecta el
dispositiu (ebook) al PC; si té DRM, el propi programa el detectarà i
te’l mostrarà a l’apartat “Dispositius”, a l’esquerra de la pantalla.
Clica “Descarregar (Adobe
Ebook)”.
Obre la descàrrega i obre el
programa ADOBE DIGITAL
EDITIONS.
Trobaràs el llibre a la pantalla .
Per passar-lo a l’Ebook,
connecta’l al PC, selecciona el
llibre en préstec i arrossega’l
fins al dispositiu.
RETORN DE LLIBRES, has d’obrir el programa, i clicar amb el botó dret
del ratolí sobre el llibre, i selecciona “devolver elemento prestado”.

