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Introducció

El catàleg de la biblioteca ofereix interessants prestacions per als usuaris com ara:
1. Consulta del catàleg i possibilitat de limitar la cerca  per diversos criteris, com ara biblioteca, paraula                                              
clau, títol, autor,  matèria, topogrà�c, IISN/ISBN, entre d’altres.
2. Accés a “El meu compte”, espai privat de l’usuari des d’on podrà:
         a.           Consultar i renovar els prèstecs
         b.          Guardar i gestionar les cerques
         c.          Reservar documents
3. Accés a la biblioteca electrònica

Per accedir al catàleg heu de connectar-vos a l’adreça: http://argus.biblioteques.gencat.cat
Us apareixerà la següent pantalla

L’opció El meu compte permet accedir a l’espai privat de cada usuari i poder obtenir informació dels près-
tecs, renovar-los, etc. Per tal de poder accedir a aquest espai privat primer cal registrar-se.

Com registrar-se i inici de sessió
Si ja teniu el carnet d’una biblioteca però és la primera vegada que hi accediu
Cliqueu a l’opció Iniciar sessió que teniu a la part superior dreta de la pantalla



A la pantalla que us apareixerà a continuació haureu d’introduir la següent informació:
• El vostre nom complet
• Codi de barres del vostre carnet de la biblioteca
• Encara no podeu introduir El vostre PIN perquè encara no l’heu escollit
• Fer clic al botó LOGIN

El sistema ens indicarà que hem d’escollir un PIN (ha de tenir 6 caràcters i admet lletres i números, és obliga-
tori que el PIN tingui una combinació de lletres i números) i introduir-lo al camp Entreu el nou PIN. Caldrà 
que tornem a introduir el nostre PIN en el camp Torneu a entrar el nou PIN per motius de seguretat. Fem 
clic al botó LOGIN i ja estarem registrats.



Si ja teniu el carnet d’una biblioteca i no és la primera vegada que accediu a El meu compte
Cliqueu a l’opció Iniciar sessió que teniu a la part superior dreta de la pantalla

A la pantalla que us apareixerà a continuació haureu d’introduir la següent informació:
• El vostre nom complet
• Codi de barres del vostre carnet de la biblioteca
• El vostre PIN 
• Fer clic al botó LOGIN

Ara ja estareu identi�cats en el sistema i podreu utilitzar totes les funcionalitats dels usuaris registrats.

El meu compte

Podem veure que ens apareix a la part superior dreta de la pantalla la opció El meu compte

Quan accedim a aquesta opció podrem:
• Cercar al catàleg per diversos criteris i amb la possibilitat de limitar la cerca a una biblioteca concreta.
• Accés a cerques més detallades
• Veure els exemplars que tenim en préstec
• Veure les reserves de documents que tenim realitzades
• Accés a recursos electrònics
• Canviar el PIN
• Modificar dades personals
• Veure El meu historial de lectura
• Altres com ara Cerques preferides, Les meves valoracions i Les meves llistes.

La pantalla de El meu compte tindrà l’aspecte següent:



Si accedim a l’opció Exemplars prestats podrem veure els documents que tenim en préstec, a la part 
inferior de la pantalla tal com es veu a continuació.

Quan accedim a aquesta opció podrem:
• Cercar al catàleg per diversos criteris i amb la possibilitat de limitar la cerca a una biblioteca concreta.
• Accés a cerques més detallades
• Veure els exemplars que tenim en préstec
• Veure les reserves de documents que tenim realitzades
• Accés a recursos electrònics
• Canviar el PIN
• Modificar dades personals
• Veure El meu historial de lectura
• Altres com ara Cerques preferides, Les meves valoracions i Les meves llistes.

La pantalla de El meu compte tindrà l’aspecte següent:



Renovacions

Un cop estem visualitzant els exemplars que tenim en préstec podem renovar-los tots prement el botó 
Renovar tot.
O podem renovar un exemplar concret seleccionant l’exemplar que volem renovar i prement el botó 
Renovar selecció tal com veiem en la imatge inferior.

El sistema ens informarà que es renovarà el document, premem el botó SÍ i ja tindrem el document renovat.

Recordem que només es podran renovar els documents que no estiguin reservats per un altre usuari i 
quan faltin menys de 7 dies per al seu venciment. Només s’accepten un màxim de dues renovacions per 
document.

Reserves

Per tal de reservar un document de Reus que està prestat -si està disponible no es pot reservar i caldrà 
anar-lo a buscar a la biblioteca- primerament l’haurem de cercar al catàleg de la biblioteca. Farem una cerca 
per títol limitant la cerca a la biblioteca Xavier Amorós de REUS tal com veiem en la imatge següent:

Veiem que volem realitzar una cerca per títol, que el títol contingui la frase “ombres en la nit” i limitat a la 
biblioteca de Reus. Premem el botó Cerca i obtindrem el resultat de la cerca realitzada.



Veiem que el resultat és la novela Obres en la nit de Ferran Torrent, què és el que estàvem buscant. També 
veiem que està deixat en préstec �ns el 12/03/2012 per tant podrem fer una reserva.

Premem l’enllaç Sol•licitud per tal poder fer la reserva.

El sistema ens informa que estem procedint a realitzar la reserva del document escollit. Premem el botó 
Enviar 



Ens apareixerà una pantalla on podrem escollir quin exemplar volem reservar. En aquest cas només hi ha un 
exemplar del document en la biblioteca escollida.

Premem el botó DEMANAR L’EXEMPLAR SELECCIONAT i el sistema ens informa de que ja tenim la reserva 
feta, tal com podem veure a continuació.

Introducció

El catàleg de la biblioteca ofereix interessants prestacions per als usuaris com ara:
1. Consulta del catàleg i possibilitat de limitar la cerca  per diversos criteris, com ara biblioteca, paraula                                              
clau, títol, autor,  matèria, topogrà�c, IISN/ISBN, entre d’altres.
2. Accés a “El meu compte”, espai privat de l’usuari des d’on podrà:
         a.           Consultar i renovar els prèstecs
         b.          Guardar i gestionar les cerques
         c.          Reservar documents
3. Accés a la biblioteca electrònica

Per accedir al catàleg heu de connectar-vos a l’adreça: http://argus.biblioteques.gencat.cat
Us apareixerà la següent pantalla

Reserves Préstec Interbibliotecari (PI)

Podem reservar llibres que estiguin reservats d’altres biblioteques mitjançant el servei de Préstec Interbi-
bliotecari.
Realitzarem una cerca sense limitar per biblioteca per tal de consultar els fons de totes les biblioteques del 
sistema.

Historial de lectura

L’Historial de lectura permet als usuaris consultar els documents que han tingut en préstec. Per poder consul-
tar l’Historial de lectura primer cal activar-lo, entrem a El meu compte i premem el botó El meu historial de 
lectura.



Ens apareixerà a la part inferior de la pantalla un botó per activar El meu historial de lectura, premem el botó 
Activar historial i ja tindrem l’historial activat.

Es pot desactivar l’historial en qualsevol moment prement el botó Desactivar historial.

Al meu historial de lectura podrem veure tots els documents que hem tingut en préstec en un llistat tal com 
el què es veu a continuació.



Les meves llistes

Les meves llistes permet als usuaris diverses llistes de documents per consultar-les més endavant.

Primer farem una cerca per tal de trobar el document a afegir a la llista.

Cerquem i obtenim el següent resultat



El primer resultat obtingut és el que volíem, el marquem mitjançant el checkbox que hi ha al costat del títol, 
seleccionem Crear una nova llista al deslligable que hi ha al costat del botó Guardar pàgina i premem el 
botó Guardar a Les meves llistes tal com es veu en la imatge següent:

El sistema ens informarà que anem a crear una nova llista, haurem d’escollir el nom que volem posar a la 
llista i una descripció de la mateixa a continuació haurem de prémer el botó Cercar.

A continuació el sistema ens informarà que s’ha guardat un registre a la llista



 Quan ja tenim creada una llista és més fàcil afegir registres a la mateixa. Fem una cerca i un cop tenim el 
resultat premem el l’enllaç Afegir a les Meves Llistes

Premem el botó Cercar un altre cop i tornarem a El meu compte, a la part inferior de la pantalla podrem 
veure la llista creada tal com podem veure a continuació

El sistema ens permetrà escollir a quina llista volem afegir el registre i premem el botó Cercar



Premem el botó Cercar i tornarem al meu compte on podrem veure que ara tenim 2 registres a la llista.

Des de la llista podrem accedir a algunes funcionalitats interessants com ara:
• Esborrar registres de la llista
• Reservar un o més registre de la llista
• Eliminar títols que ja estan al nostre Historial de lectura
• Moure registres a una altra llista
• Canviar el nom o la descripció de la llista

Cerques preferides

La funcionalitat Cerques preferides ens permet desar una consulta que fem habitualment per poder tornar-la 
a fer més ràpidament més endavant, per exemple, si tenim un autor o temàtica preferits.
Realitzem una cerca, per exemple, per autor

Un cop tenim els resultats de la cerca premem el botó Guardar com a cerca preferida

Un cop fet això el sistema ens informarà que el nou registre s’ha afegit a la llista escollida.



A partir d’ara si anem a l’apartat Les meves cerques preferides veurem que tenim una cerca preferida desada 
que podrem excutar fàcilment prement el botó Cerca

Valoracions

Des de l’aplicació podem puntuar els llibre que hem llegit, primer haurem de realitzar una cerca per trobar 
el document que volem valorar. Un cop tenim el document escollit el podrem valorar mitjançant unes 
estrelles tal com es veu a continuació.



Per exemple si el document ens ha agradat molt li podem donar 5 estrelles, tal com es veu a continuació:



Ara si anem a l’apartat Les meves valoracions podrem veure, modi�car i esborrar totes les valoracions que 
tinguem fetes

Biblioteca electrònica

Des de El meu compte també podrem accedir a un recull de recursos electrònics anomenats Biblioteca 
electrònica podrem accedir a aquests recursos des del menú que hi ha a la part dreta de la pantalla tal com 
podem veure a continuació

Els diversos recursos electrònics accessibles seran:
• Mienciclo: Portal de recursos de temàtiques diverses
• VLEX: Revista de dret
• Quiosc.cat: quiosc digital de les revistes en català
• Ocenet empresa: centre de recursos en línia sobre administració i direcció d’empreses
• Ocenet Aula de Padres: centre de recursos en línia per a l’educació i la salut dels �lls
• Ocenet Salud y Medicina: centre de recursos en línia sobre medicina, infermeria i salut.
• Aula Digital: Portal d’informació dirigit als estudiants
• L’Enciclopèdia: Informació enciclopèdica en català
D’entre tots aquests recursos volem destacar Quiosc.cat que és un recull de revistes en català de les quals en 
podrem consultar el text complet.
Quan accedim a Quiosc.cat podrem veure una pantalla com la següent on podrem cercar per diferents 
criteris, publicació, temàtica o paraules clau.



Per exemple si fem una cerca per publicació, per exemple, escollint la revista Sàpiens podrem veure els 
números de la revista disponibles per consultar en línia.



Escollim el número a consultar i se’ns obrirà una nova �nestra des d’on podrem consultar la revista comple-
ta, tal com veiem a continuació

Veiem que a la part inferior de la plana tenim una barra d’eines que ens permet interactuar amb la revista. 
Ara la veurem amb més detall:

Un altre recurs interessant és la plana web   http://kiosko.net   on podem trobar tots els diaris del dia a nivell
mundial. Aquest recurs substitueix el servei “Diaris del Mòn” que oferiem a la biblioteca.


