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Què és UdG XeBook? 

És una plataforma de préstec de llibres electrònics d'editorials universitàries espanyoles i 
d'editors especialitzats com: Tecnos, Cátedra, Pirámide, Tirant lo Blanc, Siruela, etc. 
 
Consulta els títols a: http://udg.xebook.es/    

 

 
Condicions de préstec 

Un cop identificat (usuari i paraula de pas UdG), pots: 

• Agafar 2 llibres electrònics per un termini màxim de 14 dies  
• Renovar fins a 3 vegades el mateix document 
• Fer 3 reserves 

En cas d'haver fet una reserva, quan aquesta estigui disponible, rebràs un avís a El teu 
Compte > Reserves i reclamacions. Tindràs un màxim de 3 dies per fer el préstec. 

En general, la UdG disposa d'una llicència per cada llibre electrònic. Pots comprovar-ho al 
final de la fitxa del document. Si un altre usuari el té en préstec podràs veure el número de 
reserves. 
 

http://udg.xebook.es/
http://www.udg.edu/biblioteca/
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El número de préstec de llibres electrònics no s’acumula amb els que agafis en paper.  

 
Cerca de documents 

• General al camp de cerca i on podreu filtrar per autor, llengua, any de publicació, 
editorial ... 

• Per Temes a través dels del menú esquerre 
• Cerca avançada on podreu combinar diversos conceptes amb més precisió 

Als resultats es visualitzen temes relacionats que us poden oferir títols relacionats.  

Al llistat de resultats es pot veure si el llibre està disponible o en préstec: 

 

 

Com llegir en línia 

En alguns casos podràs veure les primeres pàgines del llibre amb l’opció “Fullejar”  i decidir 
si t’interessa: 
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Com prestar i descarregar 

El formats dels documents pot ser PDF o EPUB. En alguns casos hi ha els dos i pots triar el 
que prefereixis o, si el descarregues, en funció del que llegeixi el teu dispositiu.  
 
La descàrrega et permetrà la lectura sense connexió a Internet. 

A la fitxa del document clicla “Prestar”: 

 

 

Si no t’havies identificat prèviament amb l’usuari UdG, te’l demanarà en aquest moment, just 
abans de fer efectiu el préstec.  
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Per descarregar els llibres electrònics, a més de la teva identificació UdG, és necessari tenir 
un compte Adobe Digital Editions ( http://www.adobe.com/es/solutions/ebook/digital-
editions/download.html, Macintosh o Windows + registre personal ID). 

ADE et permetrà gestionar-los a: 

1/ un ordinador o un e-reader  

Recorda que els ordinadors de la Biblioteca no disposen de ADE. La descàrrega de llibres 
electrònics sempre serà en el teu dispositiu (portàtil o e-reader) 

2/ dispositius mòbils (mòbil o tauleta)   

Prèviament hauràs de descarregar Bluefire Reader des de la App Store o des de Google 
Play. Un cop el tinguis al teu dispositiu, cal que l’autoritzis amb l’ID de l’Adobe Digital 
Editions. 

I ja podràs descarregar l’arxiu PDF o EPUB. 

 
 
Devolució  

Hi ha 2 opcions: 

1/ Data de finalització del termini de préstec:  
La devolució és automàtica, no cal fer res. Una vegada acabat el termini el llibre electrònic ja 
no podràs accedir al seu contingut, haurà caducat. 

2/ Abans que finalitzi el termini: 
Si has acabat de consultar el llibre electrònic abans del termini màxim és recomanable que el 
tornis. Des de El teu compte o des del programa amb que te’l vas descarregar  tens l’opció de 
retornar-lo i deixar-lo disponible per altres usuaris (ADE o Bluefire).  

http://www.adobe.com/es/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://www.adobe.com/es/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Espai personal: El teu compte 

 

 

Pots recuperar els teus favorits, veure els 
teus préstecs i reserves o modificar el teu 
perfil.  
 
Si has fet alguna reserva, aquí rebràs l’avís 
quan ja estigui disponible (no s’envia 
missatge a la bústia de correu electrònic). 
 
Recorda tancar la sessió si ho fas des dels 
ordinadors de la Biblioteca.

 
 

 

Tens dubtes? 

Contacta amb la biblioteca del teu campus: 
 

Barri Vell   972418030  /  608510782   /  biblioteca.barrivell@udg.edu  

Campus Centre   972418349  /  620739779  /  biblioteca.campuscentre@udg.edu  
 

Montilivi   972418398  /  608272130    /  biblioteca.montilivi@udg.edu 
 

 
http://www.udg.edu/biblioteca/  
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