
epèrgam: els camps de registre documental

ELS CAMPS OBLIGATORIS
El Registre
El número de registre que té la fitxa del catàleg epèrgam ha de coincidir amb el número de 
registre que s’anota al document.
Aquest camp és autonumeratiu, tot i que permet la seva modificació. 
Si modifiqueu el número de registre i sense adonar-vos n'escriviu un, de número de registre, 
que ja teniu, el programa no us avisa que està repetit. En desar-lo, aquest nou registre 
substitueix l’anterior, amb la qual cosa es perdrà la informació d’un document.

L'ISBN
El camp ISBN s’ha d’escriure teclejant els números i la lletra, si n’hi ha (és igual que sigui amb 
majúscula com en minúscula), però sense posar els guionets. El camp ISBN permet cercar el 
registre del recurs que voleu afegir al vostre catàleg en altres biblioteques epèrgam, i 
incorporar-ne les dades de forma automàtica.

El Format 
És un camp controlat per una llista d’autoritat.  Si feu un clic sobre el botó Cerca  accediu al 
vocabulari controlat. S'obre aleshores una nova finestra amb tot el vocabulari relacionat amb 
el format.

Una vegada heu accedit a la llista marqueu el terme que interessa   i premeu 
Selecciona del menú lateral. El terme s’incorpora al registre.
En aquesta llista s’hi poden afegir nous termes. 

El Títol  
És un camp de text lliure. És la denominació del recurs. 
El títol s’ha d’introduir en el mateix ordre i tal i com està escrit a la portada del llibre (el títol 
original). S'ha de respectar la seva redacció, l'ordre i l'ortografia. 

L’Autor
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És un camp controlat per una llista d’autoritat. Si feu un clic sobre el botó Cerca  s'accedeix 
al vocabulari controlat. S'obre aleshores una nova finestra amb el llistat dels autors.
Per a incorporar l'autor al seu corresponent camp de la fitxa de catalogació heu d'escollir el 
seu nom de la llista i prémer Selecciona del menú lateral.
Com que es tracta d'una llista que sol ocupar diferents pàgines, el nom de l'autor s'ha de 
cercar fent: 

• Directament des de la fitxa de catalogació. Escriviu el cognom de l'autor en el quadre 
de diàleg del camp Autor i premeu el botó Cerca. La finestra emergent que s'obre 
només té els autors amb aquell cognom.

• Des de la finestra emergent que conté la llista d'autoritat d'autors. A la part superior 
del llistat d'autors hi ha un quadre de diàleg amb un botó de cerca al costat 

. Introduïu el cognom de l'autor, premeu Cerca i la llista d'autors es 
restringirà a aquells que tenen el cognom que heu escrit.

Abans d’afegir un nou autor, sigui manualment i a través de la importació des d’un altre 
catàleg, cal mirar que no estigui a la llista. Així s’evitaran errors (autors escrits amb faltes 
d’ortografia) i duplicitats (autors escrits de diferents maneres).

Exemple: Roca, M. Carme o Roca, Maria Carme o Roca, Carme o Roca i Costa, Maria 
Carme. 

En cas que en trobeu algun de repetit podeu utilitzar la funció Unifica que hi ha al menú 
lateral:

Quan una obra està escrita per més d’un autor, aquests també es poden afegir seguint els 
mateixos passos que hem utilitzat per a incorporar el primer. Els diferents autors queden 
separats per un punt i coma (;).
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Si us equivoqueu i heu d’utilitzar la funció Esborra , aquesta eliminarà tota la informació del 
camp, és a dir, si heu introduït més d’un autor els esborrarà tots i haureu de tornar a 
començar.

Autors que al cognom hi porten un article o una preposició al davant: el, la, de... com per 
exemple de J.B. de Panafieu. S’han d’entrar de la següent manera:  PANAFIEU, J. B. de i no 
pas  DE PANAFIEU, J.B.

L’Autoria
L'autoria permet designar la funció dels diferents responsables de l'obra. Aquestes són les 
designacions més freqüents i la manera com s'han d'abreujar.

L’epèrgam permet introduir aquesta informació dins del camp Autor. Per a fer-ho s’ha de 
marcar el nom de l’autor de la llista i obrir el desplegable Autoria que hi ha a la part superior 
de la finestra.

Escolliu l’autoria de la llista que us apareix i premeu Selecciona del menú lateral. El nom de 
l’autor i el tipus d’autoria s’afegiran al registre.
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Per defecte, si no s’especifica quina feina han fet (il·lustrador, adaptador, etcètera), s’entén 
que n’és l’autor. 
L’autoria apareix immediatament després del nom d’un autor entre [ ] i separada del nom 
només per un espai.
Ens cas que un mateix autor sigui, també, l'il·lustrador o realitzi altres funcions, s'aconsella 
deixar l'autoria en blanc.

L’Editorial
Feu un clic sobre el botó Cerca  que hi ha al costat del camp Editorial. Accedireu al 
vocabulari controlat. S'obre aleshores una nova finestra amb totes les editorials que tingueu 
introduïdes. 

Escolliu l’editorial   i premeu Selecciona del menú lateral.
En cas que el document estigui publicat per més d’una editorial, podeu afegir una segona 
seguint els mateixos passos que heu utilitzat per a incorporar la primera. Ambdues queden 

separades per un punt i coma (;). Si us equivoqueu i heu d’utilitzar la funció Esborra , 
aquesta eliminarà tot el contingut del camp i haureu de tornar a començar.

La Col·lecció  
És un camp de text lliure. El nom de la col·lecció s’ha d’introduir tal i com està escrit i, al 
darrere, separat per un punt i coma (;) i espai, el número de la col·lecció. 

Exemple: Els grumets de mar enllà; 21
Si el document pertany a una subcol·lecció o a una sèrie dins una col·lecció s’ha d’escriure:
[Nom col·lecció]. [Nom subcol·lecció o sèrie]; [núm]

Exemple: Els Grumets. Sèrie blava; 175

El Lloc d'edició  
És un camp de text lliure. Es tracta de la ciutat on ha estat publicat el document. Concretament 
el nom de la ciutat que és seu de l’editorial que el publica. Es transcriu en la forma i en la 
llengua d'ús del catàleg.

Exemple: Barcelona - Vitòria - Milà - Nova York

El País  
És un camp controlat per una llista d’autoritat.  Si feu un clic sobre el botó Cerca   accedireu 
al vocabulari controlat. S'obre aleshores una nova finestra amb tots els països que teniu 
introduïts. En obrir-se el desplegable s’escull el país i es prem Selecciona del menú lateral.

La Data  
Posar l’any de publicació de l’edició del document que es registra, en el seu defecte, en cas 
que no hi consti de manera evident, s'anotaran per ordre:

1. La data de copyright ©
2. La data del Dipòsit legal que indica la data en què va ser imprès el document. 

Els documents que tenen més d'una data s'anotarà la primera data que hi consta.
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La Llengua  
És un camp controlat per una llista d’autoritat. Cal escollir d’un desplegable la llengua en què 
està escrit. 

Per obrir el desplegable amb la llista controlada d’autoritat s’ha de prémer . Escollir la 
llengua i prémer Selecciona del menú lateral.
Si el document és escrit en més d’una llengua (diccionaris bilingües i edicions bilingües), també 
es pot afegir una segona llengua. Seguireu els mateixos passos que heu utilitzat per a 
incorporar la primera llengua.

La segona llengua apareix a continuació de la primera, separada per un punt i coma (;).

Si us equivoqueu i heu d’utilitzar la funció Esborra , aquesta eliminarà tot el contingut del 
camp, és a dir, si heu introduït més d’una llengua les esborrarà i haureu de tornar a començar.
En el cas de catalogar un dvd amb diferents pistes d'àudio, al camp llengua anotareu les 
llengües en què l'usuari pot escoltar el reportatge o el film.

Els Descriptors
És un camp controlat per un llistat d’autoritat. Cal triar els termes de la llista que apareix en 
obrir el desplegable.

En prémer sobre el botó Cerca  del camp de Descriptors apareix aquesta finestra:

Si escolliu un descriptor de Nivell 1 (general), a la columna del Nivell 2 apareixen un seguit de 
descriptors més específics relacionats amb el de Nivell 1.
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Per a poder incorporar els descriptors feu doble clic sobre cadascun d’ells i aleshores els que 
escolliu apareixen a la casella Descriptor que hi ha a la part superior de la finestra.

Es poden afegir els descriptors que convinguin, però que siguin necessaris.
a) Si escolliu un o més termes de la columna de Nivell 2 al quadre de diàleg Descriptor hi 
apareixeran aquests termes precedits pel descriptor de Nivell 1 que els inclou.

b) En cas d’escollir diversos descriptors de Nivell 2 pertanyents a vàries categories de Nivell 1, 
al quadre de diàleg apareixeran el descriptors de Nivell 2 precedits pels de Nivell 1 que els 
inclouen.

Un cop els heu seleccionat escolliu l’opció Selecciona del menú lateral i quedaran incorporats 
al camp Descriptor de la fitxa del registre.

En el cas que us equivoqueu en la introducció d'un descriptor, heu d'utilitzar l'opció Esborra 

, però quan ho feu heu de tenir en compte que esborrareu tot el contingut del camp i 
haureu d'introduir tots els descriptors de nou.

MOLT IMPORTANT: NORMES D’ÚS DELS DESCRIPTORS.
• Cal saber el tema de què tracta el document i excloure aquells descriptors que 

no facin referència a la temàtica.
• Eviteu usar molts descriptors, és millor usar els més genèrics abans que molts 

d’específics.
• Useu el mateix terme per a definir temàtiques iguals en llibres diferents.

La CDU
La Classificació Decimal Universal és un dels sistemes de classificació que permeten 
representar el contingut d'un document utilitzant un codi alfanumèric. La seva funció és 
agrupar el documents al prestatge per temes i facilitar l'accés directe i la seva recuperació.
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La CDU és un camp controlat per una llista d’autoritat. En prémer el botó Cerca  del camp 
CDU apareixerà una finestra semblant a aquesta:

Primer cal seleccionar la CDU d'encapçalament fent un clic sobre l'ítem. En funció de la 
matèria escollida es desplegarà la CDU específica. Feu un doble clic sobre l'ítem específic; el 
número de la CDU s'incorporarà al quadre de diàleg que hi ha a la part superior de la finestra.

Un cop triada l'opció adequada heu de prémer sobre Selecciona. El número de la CDU 
s'incorporarà al registre:

En aquesta adreça podeu consultar una versió electrònica de la CDU: 
http://www.xtec.cat/epergam/CDU/fitxers/cdu.htm

El Nivell
És un camp controlat per una llista d’autoritat. Cal escollir d’un desplegable el nivell al qual va 
adreçat el document.  Per obrir el desplegable amb la llista controlada d’autoritat s’ha de 

prémer . Escollir el nivell i prémer Selecciona del menú lateral.
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Quan s’incorporen les dades del registre d’altres catàlegs, si el nivell no hi és, s’afegeix de 
manera automàtica a la llista d’autoritat de la vostra biblioteca. En aquest cas cal vigilar com 
està escrit i evitar duplicitats com la següent:

En aquest cas podeu aplicar la funció Unifica.
El camp Nivell no deixa afegir més d’un terme, això el diferencia dels camps Editorial o 
Llengua. Si hom intenta afegir un segon terme de nivell, el primer que s’ha introduït s’elimina 
automàticament.

Cal incloure als descriptors de nivell termes amplis que englobin més d’un cicle com 
primària (que inclou els cicles inicial, mitjà i superior) o més d’una etapa com secundària 
(secundària obligatòria i batxillerat).

La Signatura
La signatura es construeix de forma automàtica amb el valor de la CDU més les 3 primeres 
lletres del cognom de l'autor (per això és imprescindible introduir els autors pel cognom).
Quan d'un document no en coneixem l'autoria, a la signatura caldrà fer-hi constar les tres 
primeres lletres de la primera paraula amb contingut del títol (s’exclouen els determinants, les 
preposicions, etcètera). 
Les xifres de la CDU i les tres primeres lletres del cognom de l’autor o del títol del llibre es 
separen per un espai.
L’aplicatiu construeix la signatura amb les lletres tal com estan introduïdes en el camp Autor, 
és a dir, la primera en majúscula i la segona i tercera lletres en minúscules (si els cognoms dels 
autors s'han introduït en majúscules, les lletres de la signatura apareixeran en majúscules).
En els documents que no són llibres, a la signatura s’hi fa constar el format, tal com es mostra 
en aquest quadre:

Les lletres del format es posen al davant de les xifres aràbigues de la signatura i van separades 
per un espai.

Exemple: DVD 51 Mat
La introducció manual dels canvis es realitza fent un doble clic sobre la signatura, i la línia on es 
troba es converteix en editable, de manera que ja hi podeu introduir els canvis.
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CAMPS OPCIONALS 

El Resum
És un camp de text lliure que permet representar de forma abreujada els continguts del 
document. Ha de permetre saber, a la persona que consulta el catàleg, si el document en 
qüestió és idoni per a les seves necessitats. 
El resum hauria de respondre a les següents preguntes: 

• De què tracta? 
• Quina és la intenció de l'autor en escriure'l? 

El resum no cal que sigui massa extens. Cal que aporti la informació justa i necessària.

Quan es cataloga un document sonor amb cançons, al camp resum fóra convenient anotar el 
títol de les cançons que en formen part. Si és un document sonor que inclou diferents contes 
també fora convenient anotar el títol dels contes que l'integren.
En el cas d'un vídeo o un DVD que inclou diversos reportatges com que en el camp títol s'ha 
escrit el títol genèric, al camp resum s'anoten els títols dels diferents capítols.

Les Mides  
En aquest camp s’anota la mida de l’alçada del document, generalment en centímetres. 
Quan s’anota l’alçada no s’ha d’escriure l’abreviatura cm, car aquesta surt per defecte en 
l’entorn de Consulta.

  

Si la mida d’un llibre té decimals, s’arrodoneix pel centímetre superior.
Exemple: 22,6 escriurem 23. 

En el cas que el document tingui unes mides especials es pot fer constar l’alçada i l’amplada 
separades per un espai, el signe x i un altre espai. 

Exemple: 21 x 34.
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Els Volums  
En cas que sigui una obra que tingui més d’un volum, en aquest camp hi consignareu el 
nombre de volums de què consta. Aquest camp només l’utilitzareu si catalogueu una 
enciclopèdia no destinada al préstec, a la qual haureu donat el mateix número de registre a 
cada volum. 

Exemple: Gran Enciclopèdia Salvat
Si es una obra amb diversos volums i que està destinada al préstec poseu un número de 
registre diferent a cada volum.

Les Pàgines  
En aquest camp s’anota en número de pàgines que té el llibre. La numeració s'anota en xifres 
aràbigues. En el cas que un document no estigui pàginat, es compten les pàgines i s'anoten 
entre claudàtors [].

Exemple: [24] 
No s’ha d’escriure l’abreviatura p, car aquesta surt per defecte en l’entorn de Consulta.  

 Els camps Matèria, URL, Imatge, Procedència, Característiques i Camp lliure no els 
ompliu, a no ser que el responsable de la biblioteca del vostre centre ho consideri oportú, 
aleshores ell us donarà les indicacions oportunes com omplir-lo.
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