
El Bibliobús us recomana per aquest confinament....       

 
Com a mesura per contenir l’expansió del COVID-19, des de divendres 13 de març i fins a nou avís 
les biblioteques i bibliobusos de la Xarxa de Biblioteques Municipals romandran tancades. 

S’ha prorrogat tots els préstecs de documents vigents fins el 31 de maig i s’ha ampliat el termini 
per recollir els documents reservats fins el 23 de maig. Volem que et quedis a casa i que no et 
preocupis per tornar els documents en aquest moment. 

Per tal de continuar oferint els nostres serveis, durant aquests dies, i com sempre, pots gaudir 
dels servei de préstec digital d’eBiblio (llibres, revistes i pel·lícules), així com dels continguts 
digitals de la Biblioteca Virtual. 

Si tens carnet de la biblioteca o del bibliobús pots accedir a eBiblio amb el teu número de carnet 
i el teu PIN. Si no tens el carnet, ara s’ofereix la possibilitat de fer un carnet temporal per tres 
mesos per a nous usuaris. Per fer-ho has d’accedir al Catàleg Aladí i donar-te d’alta com a usuari 
temporal a través de la sol·licitud del carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals. 

Des del bibliobús et volem recomanar alguns dels moltíssims recursos accessibles des d’aquestes 
plataformes, i et convidem a que els facis un cop d’ull i descobreixis tot el què hi pots trobar.. 

 

Còmics desconfinats, per a 
dies de confinament  

 

 

 

En aquests dies estranys i sobrevinguts, molts autors, editorials i 
col·lectius estan posant en contingut obert i gratuït molts fons de 
còmics. Recordeu que a l'eBiblio també trobareu molts còmics en 
préstec virtual. 

 
eFilm 

 

 

Si prefereixes passar hores mirant una bona pel·lícula, també a 
eBiblio tindràs accés a pel·lícules, documentals i curtmetratges 
per veure en streaming des del web o des de l’app eBiblio 

 
Koalatext 

 

 

A la plataforma eBiblio la Britannica Library et permet aprendre 
anglès al teu ritme amb milers d'articles i recursos de diversos 
temes i adaptat a nivells diferents. També tens  la teva disposició 
Koalatext, un projecte en línia d'aprenentatge d’anglès amb més 
de cinc-centes unitats de comprensió lectora, àudios, vídeos i 
flashcards. 

Gènius 

 

 

El portal infantil de la biblioteca virtual és el Gènius, adaptat a les 
necessitats informatives i tecnològiques actuals, perquè sigui 
l’entrada dels nens i nenes als continguts i als serveis virtuals que 
els professionals de les biblioteques elaboren per a ells. Aquests 
dies pots trobar a més una selecció de recursos per explicar-los la 
situació del coronavirus. Que entenguin una mica més la malaltia 

 


