
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biblioteca Mestre Martí Tauler 
Carrer Aribau, 5 
08191 Rubí 
Tel. 936 998 453 
 
 
www.rubi.cat/biblioteca 
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Horari 
Matins: de dimecres a dissabte de 10 a 14 h 
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 21 h 

 
 

 
 

 

 

Necessiteu ajuda? 
 
Si un cop heu consultat els tutorials de l’apartat 
Com funciona ebiblio? encara teniu dubtes, 
podeu escriure un correu electrònic a  
e-biblio.cultura@gencat.cat 
 
 
Atenció! 
A l’apartat Com funciona ebiblio? teniu l’enllaç 
per descarregar l’Adobe Digital Editions, a més 
d’una guia amb els passos a seguir. 
 
Podeu consultar els lectors de llibres electrònics 
compatibles: a l’apartat Com funciona ebiblio? 
 Dispositius compatibles. 

 
 

 
Recorda 

 Pots tenir en préstec 4 llibres 
simultàniament durant 21 dies. 

 A la teva Àrea personal pot conèixer 
l’estat dels teus préstecs accedint a 
Préstecs en línia. 

 Si vols, pots tornar un document abans 
que expiri la data de venciment. 
Nombre màxim de devolucions al més: 
15. 

 Pots reservar fins a 2 llibres en cas que 
no estiguin disponibles. 

 L’opció Vista prèvia et permet fullejar el 
llibre per saber si t’interessa agafar-lo 
en préstec. 

 

 

 

 

catalunya.ebiblio.es 
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eBiblio Catalunya 
 
El servei de préstec de contiguts digitals 
de les biblioteques públiques catalanes 

 
Gaudiràs de la lectura com mai t’ho 
havies imaginat 

 

 Quan vulguis i on vulguis. 

 Servei gratuït. 

 Ara mateix són 4.000 llibres electrònics 
en català i castellà: obres de ficció i de 
coneixement, per a públic adult, infantil i 
juvenil i s’estan afegint altres idiomes: 
anglès i francès (només ficció). 

 De manera fàcil i accessible a través de 
diferents dispositius: ordinadors 
personals, lectors de llibres electrònics, 
tauletes o telèfons intel·ligents.  

 

 
 

Qui pot utilitzar eBiblio? 
 
Per fer ús d’eBiblio Catalunya només cal que 
disposis del carnet d’usuari de les biblioteques 
del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. 
 
Recorda que cal introduir el correu electrònic a 
les teves dades del carnet. 
 
 

 
 

Préstec des de smartphone o 
tauleta: 
 
Necessites... 

 Haver instal·lat l’aplicació mòbil d’eBiblio, 
disponible per a dispositius Android i iOS 
(gratuïta). 

 

Préstec de llibres 

 Selecciona la comunitat de Catalunya en 
el desplegable de la pantalla inicial. 

 Introdueix el número de carnet d’usuari 
de la biblioteca i la contrasenya. 

 Cerca i gestiona els teus préstecs des de 
l’aplicació. 

 

Renovar préstecs 

Els usuaris podran renovar els préstecs des de la 
seva àrea personal, tant a la versió web com a 
l’app, quan faltin 3 dies per a la finalització del 
préstec sempre que el títol no tingui reserves.  

  

 Botó “Renovar préstec” (El meu compte 
de la versió web)  

 Botó “Renovar préstec” (Préstecs des de 
l’app)  

 

Filtre de disponibilitat 

 S’inclou un nou filtre a la pantalla de 
resultats que permet filtrar pels títols que 
es troben disponibles per al préstec. 

 

 

 
       
 

Préstec des de PC o eReader: 
 
Necessites... 

 El teu eReader ha de ser compatible amb 
Adobe DRM. 

 Haver instal·lat el software gratuït Adobe 
Digital Editions.  

Els passos per autenticar el vostre Adobe Digital 
Editions, una vegada instal·lat, són els següents: 

 

 1. Inicia Adobe Digital Editions. 

 2. En el menú Ajuda selecciona Autoritza 
l’equip. 

 3. En el formulari d’Autoritza l’equip: 

 Dins el desplegable Proveïdor, 
selecciona Odilo. 

  Introdueix el codi de carnet de 
biblioteca i la contrasenya. 

 4. Fes click sobre el botó Autoritza. 

 
 

Préstec de llibres 

Quan es confirma la descàrrega, Adobe Digital 
Editions s’inicia de forma automàtica. 
 

 Connecta l’eReader al PC. 

 Selecciona “Obrir amb Adobe Digital 
Editions”, el llibre s’afegirà a la teva 
Biblioteca i s’obrirà automàticament per a 
la lectura. 

 Des de la Vista de biblioteca, fes click a 
sobre el llibre i arrossega’l fins a la icona 
del teu eReader. 

 Comprova que la transferència s’ha fet 
correctament fent click sobre la icona de 
l’eReader per a visualitzar els llibres 
disponibles. 

 


