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   CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA-CAM
                    EOI de GIRONA

                            

GUIA DE L'ALUMNAT

L'ePèrgam és l'aplicació en línia on trobaràs el catàleg amb els fons del Centre 
d'Autoaprenentatge i Mediateca (CAM) de la nostra escola.

Per accedir-hi ho has de fer des de la pàgina principal del CAM:
www.eoigirona.com  pestanya 'Biblioteca-CAM'
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http://www.eoigirona.com/


Clicant a l'enllaç 'Catàleg de la Biblioteca' accediràs a la pàgina principal de 
l'ePèrgam:

Hi trobaràs aquestes seccions:

1. Consultes
2. Guies de lectura
3. Comentaris
4. Recomanats
5. Consulta del préstec
6. Creació de guies de lectura

Com a alumne-a tindràs actives les quatre primeres. 
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https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/biblioteca.jsp


• CONSULTES

Consulta simple

Has d'omplir com a mínim un dels quatre camps que apareixen.

Per exemple, si vols saber els llibres que la biblioteca té de l'autora Ana Maria 
Matute, és suficient amb que escriguis el seu cognom Matute en el camp 
'Autor'; si escrius el nom sencer ho has de fer així: Matute, Ana Maria. 

Desprès de clicar el botó 'Cerca', l'aplicatiu farà un llistat dels llibres que la 
biblioteca té d'aquesta autora:
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Si ara cliques sobre el títol del llibre veuràs la fitxa completa:

Consulta avançada
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La cerca avançada funciona com la simple, però disposes de molts més camps.
Com a mínim has d'omplir un camp, però com més camps omplis, més 
acotaràs la cerca.

Imaginem que vols saber els llibres que té la biblioteca escrits en anglès sobre 
fotografia de l'editorial Penguin. Desprès d'omplir els camps 'Editorial', 
'Matèria' i 'Llengua', i clicar el botó 'Cerca', l'aplicatiu ens llista els llibres que la
biblioteca té amb aquestes característiques:

Com abans, si cliques sobre el títol del llibre veuràs la fitxa completa, que si 
vols la pots imprimir amb el botó 'Imprimeix'.

Operadors booleans

Permeten afinar més la cerca vinculant els termes de cerca i definint les 
relacions entre ells. Així podem localitzar registres que contenen els termes 
coincidents en els camps especificats. Els més destacats són:

• AND i (&&)
• OR o (||)

Per exemple, volem documents en anglès que pertanyin a la literatura 
nord-americana i tractin el tema de la immigració. Fem una cerca avançada i 
omplim el camps 'Llengua' i 'Matèria' amb anglès i literatura 
nord-americana&&immigració respectivament.
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Trobem un document amb aquestes característiques. Si cliquem al títol veurem
la fitxa completa.

• GUIES DE LECTURA

En aquesta secció tens accés a les guies de lectura preparades per la biblioteca
i pel professorat. Clicant al nom de la guia es desplega la llista de documents 
que conté. Si cliquem al nom d'un document concret es desplegarà la fitxa 
completa.
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• COMENTARIS

Es tracta dels comentaris que els usuaris registrats (professorat i personal del 
CAM) poden deixar en documents concrets. Si cliques al nom del document es 
desplega la fitxa completa que inclou el comentari o comentaris.

9



• RECOMANATS

Aquí trobaràs els llibres o altres documents que el personal responsable del 
CAM i/o el professorat recomana als usuari-es de la biblioteca. Sovint hi 
trobaràs noves adquisicions i documents relacionats amb la tasca docent o 
amb les activitats culturals que s'organitzen a l'escola.

ANIMA'T A PROVAR DE FER LES TEVES CERQUES
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