


A través del menú de la pàgina web de l’EOI, trobareu la 
Biblioteca. 



Més avall, trobareu el botó per accedir al catàleg, així com les 
normes de la Biblioteca. 



INTRODUCCIÓ 

L’ePèrgam és una aplicació de gestió de les biblioteques 
escolars. Permet l’accés a la consulta en línia del 
catàleg de la biblioteca de l’EOI La Pau des de qualsevol 
ordinador a qualsevol hora. 

 

Mitjançant el cercador del catàleg podrem buscar un 
document des de la biblioteca i des de casa per a 
demanar-lo després a la biblioteca. 

 

Aquest és l’enllaç: 
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/epergam/ 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/epergam/


Quan anem a l’enllaç indicat, apareix la següent pantalla 

Aquesta pantalla és la forma del cercador simple, surt  

per defecte 



Com fer una consulta? 

La cerca simple ens permet fer la cerca 
sobre quatre camps diferents: autor, títol, 
editorial i/o matèria.  

 



Cerca simple 

Podem omplir, com a mínim, un dels quatre 
camps de la pantalla que veiem a les fletxes. 

Després, hauríem de confirmar al botó “Cerca”. 



Trobar resultats 

Aquest seria un exemple dels resultats que 

podríem trobar buscant al director Steven 

Spielberg 

 

 



Cerca avançada 

Per a consultar la “cerca avançada” hauríem de 

prémer el botó consulta avançada” a la plana inicial. 



Cerca avançada 

A la cerca avançada tindríem la possibilitat de fer una cerca múltiple, 
per exemple, un llibre de gramàtica d’angles de nivell B1, tal i com 
indiquen les fletxes 

NO cal que us registreu! 



Cerca avançada 

A matèria, les opcions són les següents: 

 Arts 

 Biografia 

 Ciències aplicades 

 Ciències naturals 

 Ciències socials 

 

 Jocs 

 Literatura 

 Llengua 

 Obres generals 

 



Cerca avançada 

A format, les opcions són les següents 

 Activity Pack 

 Blu-Ray Disc 

 CD 

 CD-ROM 

 DVD 

 

 Gramàtica 

 Joc de taula 

 Llibre 

 Llibre+CD 

 Llibre+CD-ROM 

 Llibre+DVD 

 Revista 

 Revista+CD 



Cerca avançada 

A nivell, les opcions són les següents: 

  A1 

 A2 

 B1 

 B2 

 Document original 



Trobar resultats 

Aquest seria l’exemple dels resultats trobats a la 
cerca múltiple avançada, iguals que els de la cerca 
bàsica.  

Ara podríem pitjar en algun dels quatre resultats 
per a comprovar el resultat. 

 



Obrir el resultat 

Podem veure si el document està disponible o prestat, i si n'hi 
ha més d'un exemplar.   



Obrir el resultat 

Amb aquesta signatura ja podriem buscar el 
document a les instal·lacions bibliotecàries. 



Gràcies 

Ja pots anar a buscar el teu llibre o DVD 

Thank you, Merci, Danke 


