
 
ARGUS 
CATÀLEG DE LES 
BIBLIOTEQUES DE 
GIRONA 
LLEIDA  
TARRAGONA I  
TERRES DE L’EBRE 

HORARI: 

HORAI D’HIVERN:  
Dimarts i Divendres : 10h a 12.30h  
Dilluns a Divendres: 16:30h a 20h 
Dissabtes: 10h a 13h  
 
HORARI D’ESTIU:  
Dimarts i Divendres : 10h a 12:30h  
Dilluns a Divendres: 16:30h a 
20:30h 
Dissabtes: TANCAT 

 
 
 

WEB:  
http://www.bibgirona.cat/biblioteca/santa-
cristina-aro  
BLOC: 
http://
bibliotecabaldirireixac.blogspot.com.es/  
BLOC INFANTIL:  
http://
infantilbaldirireixac.blogspot.com.es/  
FACEBOOK:  
http://www.facebook.com/
biblioteca.baldirireixac  
TELÈFON:  
972.83.79.86 
ADREÇA POSTAL: 
Avda. Esglèsia, 33 
17246 SANTA CRISTINA D’ARO 

CONTACTE: 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/ 

Ajuntament de  
Santa Cristina d’Aro 



 ACCÉS 

1. Què és? Argus és el nom del catàleg que des de 
l’1 de març de 2010 poden utilitzar totes aquelles 
persones que siguin usuàries de les 142 bibliote-
ques públiques de Girona, Lleida, Tarragona i Te-
rres de l’Ebre. 
 
2. Què ofereix? A més de facilitar la cerca de do-
cuments es poden realitzar les següents opera-
cions: 
•Conèixer els documents que 
es tenen en préstec i la data 
de retorn 
•Realitzar la renovación de 
documents  
•Crear llistes de documents 
preferits 
•Exportar llistes de documents preferits 
•Valorar els documents  
 
3. Com fer-se el compte? Cal accedir a l’adreça 
de l’Argus i entrar a Iniciar sessió situat a       

l’extrem superi-
or dret de la 
pantalla.  
Cal emplenar 
els camps de 
nom i cognom, 
codi de barres 
del carnet de la 
biblioteca i crear 
un PIN. Dóna a 
Enviar.  

 
Torna a introduir totes 
les dades i repeteix la 
contrasenya. Dóna a 
Enviar.  
 
Per sortir del catàleg 
només s’ha d’anar a 
Desconnexió, situat a 
l’extrem dret de la 
pantalla. 
 

1. Inicia la sessió:  situada a l’extrem 
superior dret de la pantalla.  Introdueix 
el teu nom i cognom, el codi de barres 
del teu carnet de biblioteca i el teu PIN.  

2. Reserves: un cop a dins veuràs les 
obres que tens en reserva i els seu estat  
(trànsit, pendent de recollir....).Tens 
opció a cancel·lar-les. 

3. Documents en préstec: per veure 
els documents que tens en préstec i la seva data de retorn 
has de donar-li al botó “Exemplars prestats” que troba-
ràs sota les teves dades.  Apareixeran llistades a continua-
ció.  

4. Renovació: Un cop dins de la llista d’exemplars prestats 
pots seleccionar aquells que vols renovar, sempre que no 
hagin vençut, i donar-li al botó “Renovar selecció” o bé 
al botó “Renovar tot”.  

5. Valoracions: el sistema permet valorar la teva opinió, 
com a un més dels atributs en la llista de documetns, se-
leccionant les estrelles que consideres es mereix.   

6. Historial de préstec: aquesta opció permet veure tots els 
documents que has tingut en préstec algun cop des del 
moment de l’alta a l’Argus.  

7. Cerques: el catàleg permet la cerca per paraula clau, títol, 
autor, matèria, ISBN, classificació i topogràfic i pots buscar 
a totes les biblioteques o bé acotar-ne una.  

8. Cerques i llistes: els botons “Cerques preferides” i 
“Les meves llistes”  permeten fer cerques al catàleg ge-
neral i, un cop obtinguts els resultats, seleccionar els que 
més interessin i guardar-los mitjançant els botons corres-
ponents.  En el cas de la llista, hauràs de seleccionar una 
llista , “Crear una llista” , “Guardar a les meves llis-
tes”, donar un nom a la llista, “Cercar” i ja la tens crea-
da.  

9. Ajudes: sota les teves dades hi ha dos enllaços a tutorials 
d’ajuda.  

10.Accions personals: hi ha dos botons “Modificar les da-
des personals” i “Midificar el PIN” que et permeten fer 
canvis en les teves dades personals i contrasenya.  

 

 ESPAI ARGUS  ALTRES SERVEIS 

 Altres recursos: el sistema realitza la teves condicions 
de cerca en bases de dades i altres recursos de referèn-
cia.  

Enllaços relacionats: Pots accedir directament al cerca-
dor de bibliotesques i al portal destinat a informació d’in 
terès bibliotecari de la Generalitat de Catalunya.  

Biblioteca electrònica: Accés a recursos de referència 
com Miencido, Quisco.net, Ocenet, Aula Digital, Enciclo-
pèdia, etc. 

Argus al mòbil: Codi QR que es visualitza per mitjà de 
l’aplicació corresponent al teu telèfon mòbil.  


