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EbibiodaCoruna Club Lector é un espazo en liña para ler, comentar e compartir lecturas, tanto
en castelán como de autores galegos, tendo en conta a actualidade, intereses e gustos dos
participantes.
O club divídese en dúas salas, “Arredor dos libros” dedicado a escritores galegos, e
“Compartiendo lecturas”, no que se percorren libros de variada temática e de actualidade en
castelán.
Está moderado por unha persoa cualificada con moitos anos de experiencia moderando clubs
de lectura e impartindo clases de español e galego.
¿Úneste?

1. Cómo acceder a EbibliodaCoruna Club Lector.
Para acceder só precisas cumprir os seguintes requerimentos:
-

Estar de alta na plataforma de préstamo dixital EbibliodaCoruna. Date de alta aquí de
balde: http://deputaciondacoruna.tubiblioweb.com/alta-no-prestamo-electronico/
Ter un dispositivo para ler con acceso á Internet: móbil, ordenador, tableta…

Se as cumpres, accede ao club lector nesta ligazón: https://ebibliodacorunaclub.odilotk.es
Identifícate coas túas claves da EbibliodaCoruna no apartado “Iniciar sesión”:

Se non as lembras, podes recuperalas nun momento desde o apartado de identificación na
EbibliodaCoruna:

Unha vez dentro, se queres cambiar o nome co que te identificas para as demáis persoas
participantes no club, podes facelo premendo no teu nome, e logo en “Axustes”. Aí podes
cambiar o nome co que participas no club e a imaxe, se o desexas.

2. Cómo unirte a un club
Na páxina de inicio tes os dous clubs dispoñibles. Debaixo de cada un dos clubes tes un botón
de “Seguir”. Elixe aquel que queiras seguir e preme. Automáticamente pasará a aparecer o
símbolo que indica que xa estás no club.

Se queres ver a información e as lecturas do club antes de decidir se queres seguir ese club ou
non, podes pulsar encima da portada de cada club para despregar a información:

3. Pestana de Información
Nesta pestana de información atoparás unha somera descrición do club e a información
necesaria para o seguimento do club e para prestar o libro. Ademáis, tamén tes o contacto
para facernos chegar as túas dúbidas respecto ao funcionamento da plataforma.

4. Pestana de Lecturas – Cómo prestar e ler o libro
Na pestana de Lecturas podes ver a descrición do libro que se está lendo nese momento no
club, ver qué outros libros se van ler, e podes prestar o libro desde o botón “Prestar”:

Unha vez que premas en Prestar, vas ter a opción de “Leer” (en liña) ou “Descargar” (para
descargalo no teu dispositivo e ler sen conexión a Internet).

En adiante, a lectura sincronízase coa EbibliodaCoruna, polo que cando queiras ler este libro
podes facelo entrando na páxina web do Club, ou ben na páxina web da EbibliodaCoruna, ou
ben na Odilo App se a tes instalada nos teus dispositivos.

5. Pestana Actividad
Nesta pestana, que só é informativa, atoparás un resumo de toda a actividade que tivo o club,
nunha liña temporal: comentarios, participación no chat, fitos temporais que estableza o
moderador, etc. Podes elixir ver a actividade de todo o club, ou ben dunha lectura en concreto,
seleccionando no despregable:

6. Pestana Foro
Aquí a persoa que modera o club abrirá diferentes conversas ou fíos. Deste esta pestana podes
ver todos os fíos que abreu sobre a lectura.

Para entrar na conversa e responder aos fíos, preme naquel que che interese, e despregarase a
conversa:

Podes responder en xeral á conversa escribindo no recadro en branco e pulsando en “Enviar
respuesta”:

Ou ben podes responder a un comentario dun lector en concreto, premendo no símbolo que
aparece debaixo do comentario ao que queres responder:

7. Pestana Citas
Nesta pestana podes engadir citas do libro que che parezan interesantes. Para facelo, cando
estés lendo no teu dispositivo, selecciona a frase que queiras compartir. Automáticamente che
sairá a opción de “Compartir”.

Preme enriba, selecciona “Club”.

Tes a opción de engadir un comentario á túa cita, para que os demáis vexan o motivo de
porqué che parece interesante. A continuación, preme “Enviar”, e xa se terá engadido a túa
cita á pestana de Citas.

Agora podes ver a túa cita na pestana Citas do club:

Se premes enriba de calquera cita, podes comentala, polo que podes iniciar conversas sobre as
citas que outros participantes compartan. Funciona igual que a pestana Foro:

8. Pestana Chat
Nesta pestana pódese conversar de xeito informal con todos os participantes, ou ben con un
en concreto. Habitualmente úsase para comentar cuestións á marxe dos fíos que o moderador
abre na pestana “Foro”. Recomendacións doutras lecturas, experiencias con outras obras
similares ou do mesmo autor… Todo aquelo que teña que ver co club e nos apeteza compartir
co resto de lectores.

9. Pestana Estadísticas
Nesta pestana poderás controlar a porcentaxe que levas lida do libro e o tempo invertido na
lectura.

Ademáis, pode haber pestanas adicionais con información sobre o autor do libro ou outras
lecturas.
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