
Plataforma de préstec 

de llibre electrònic 

Què és eBiblio?  

eBiblio Illes Balears és un servei de 

les biblioteques públiques de les Illes 

Balears que permet llegir llibres 

electrònics a través d'Internet. 

eBiblio Illes Balears posa a la 

disposició de la ciutadania una 

plataforma tecnològica que permet 

accedir al catàleg i agafar en préstec 

les principals novetats editorials en 

format digital per poder-les llegir en 

diferents dispositius: tauletes, 

telèfons intel·ligents, ordinadors 

personals o lectors de llibres 

electrònics. 

 

El servei està disponible a l'adreça: 

http://illesbalears.ebiblio.es. 

També es pot accedir als llibres 

prestats a través de l’aplicació 

eBiblio, disponible per a iOS i 

Android. 

Què és eBiblio? 

Qui pot ser usuari d’eBiblio? 

Com es fa el préstec de llibres electrònics? 

Condicions del préstec 

Com es llegeixen els llibres electrònics? 

 

 

 

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 

Subdirecció General de Coordinació 

Bibliotecària  

El Ministeri d’Educació,      

Cultura i Esport promou 

aquest servei i la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears 

el  gestiona. 

 



Qui pot ser usuari d’eBiblio? 

Pot fer ús d’eBiblio Illes Balears 

qualsevol persona que disposi d’un 

carnet de biblioteca pública. Si no teniu 

el carnet d'usuari, demanau-lo a la 

vostra biblioteca més propera; és 

gratuït.  

 

També necessitareu una adreça de 

correu electrònic. Si heu canviat 

d’adreça de correu electrònic o no ens la 

comunicàreu quan us donàreu d’alta 

com a usuari, posau-vos en contacte amb 

la biblioteca i actualitzarem les vostres 

dades. 

 

Per entrar a eBiblio Illes Balears heu 

d’introduir el codi de barres del vostre 

carnet i el vostre PIN del CABIB. 

 

Com es llegeixen llibres 

electrònics?   

eBiblio Illes Balears us dóna l'opció de llegir 

els llibres electrònics agafats en préstec de 

diverses maneres: 

- A ordinadors personals i lectors de llibres 

electrònics, descarregant el llibre electrònic 

amb el DRM d’Adobe. Heu d’instal·lar el 

programa gratuït Adobe Digital Editions a 

l’ordinador.  Per a ordinadors amb el sistema 

operatiu XP o anterior, la 

versió 3.0. A partir de 

Windows 7, la versió 4.5. 

- Al núvol, amb les 

aplicacions de lectura 

disponibles per a iOS i 

Android. Aquestes aplicacions permeten 

llegir el llibre electrònic en línia i fora de línia. 

Per sincronitzar la vostra biblioteca, 

necessitareu connexió a Internet. En canvi, no 

en necessitareu per llegir el llibre electrònic. 

- Amb una reproducció en temps real,  a 

través de qualsevol navegador connectat a 

Internet (ordinador, tauleta, telèfon 

intel·ligent…), en els llibres que ho permetin. 

Com es fa el préstec de llibres 

electrònics?   

1. Iniciau la sessió a illesbalears.ebiblio.es 

amb les vostres dades d'accés: codi de  

barres del carnet i PIN del CABIB. 

2. Accediu al catàleg i navegau pel web. 

Trobareu llibres de diferents maneres: 

• a partir del cercador de la pàgina inicial 

(per títol, autor o ISBN). 

• mitjançant les classificacions temàtiques 

i especials. 

 

3.  Una vegada localitzat el llibre que us 

interessa, accediu a la fitxa del llibre i 

observau la informació sobre l'obra i la 

disponibilitat: 

 

• Disponibilitat immediata: el podeu 

agafar en préstec.  

 

• Disponibilitat sota reserva: està prestat a 

un altre usuari; podeu reservar-lo i, quan 

estigui disponible, rebreu un  missatge 

de correu electrònic. 

Condicions del préstec 

 

 
 

Podeu tenir un màxim de 2 llibres electrònics 

en préstec de manera simultània. 

El temps del préstec és de 21 dies. 


