
SERVEI DE PRÉSTEC

Els préstecs únicament es realitzaran mitjançant la reserva de l'exemplar a través del catàleg
de la biblioteca. Una vegada realitzada la reserva, el personal us enviarà un correu electrònic
en el qual s'indicarà l'exemplar o exemplars reservats, així com l'hora i dia en què podeu passar
a recollir-los, si per algun motiu no poguéreu acudir eixe dia, podeu posar-vos en contacte amb
la biblioteca a través del correu eoival.biblio@gva.es per a concertar una nova cita.

Us recordem com accedir al catàleg per a realitzar-ne la reserva:

Des de la nostra web https://mestreacasa.gva.es/web/eoivalencia, cliqueu en “Info acadèmica”
seleccioneu “Biblioteca” i a continuació en “Catàleg en línia- OPAC”, com s'indica en la imatge
següent:

Per a accedir al vostre compte heu d'introduir l'identificador, que serà el DNI i la contrasenya,
que és el vostre any de naixement, en cas de no haver-la modificat.

Per a realitzar la cerca podeu introduir directament el títol o paraula clau que voleu localitzar:

https://mestreacasa.gva.es/web/eoivalencia


O podeu accedir directament a l'idioma que us interessa:

En clicar en l'idioma s'obrirà una pàgina amb diferents opcions, per exemple, si el que voleu
és una novel·la, seleccioneu “Literatura”:



Quan cliqueu en “Literatura” us apareixerà una nova pàgina amb més opcions. Ací podeu triar
si voleu que les lectures es troben en versió original o si preferiu que s'adapten a un nivell
concret. Si, per exemple, accediu a l'opció “Lectures adaptades” podreu triar que les lectures
vagen acompanyades de CD (amb àudio) o sense CD (sense àudio):



Una vegada seleccionat, si ho voleu amb o sense àudio, apareixeran els diferents nivells que
podeu seleccionar i en clicar en aquests, tots els llibres d’aquest nivell que hi ha a la
biblioteca:



En seleccionar un títol concret, podreu veure totes les dades del llibre, així com si es troba
disponible o no. Si es troba disponible, podreu realitzar la reserva a través de l'enllaç
“Reservar document”:

Si enguany esteu matriculats en la EOI València-Saïdia i desitgeu realitzar una reserva però
encara no disposeu d'usuari i contrasenya, acosteu-vos a la biblioteca amb el DNI en l'horari
establert i us ajudarem a solucionar-ho.


