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EL TRACTAMENT FÍSIC DELS DOCUMENTS 

 

El tractament dels documents té per objectiu posar la informació a disposició 
dels usuaris/àries en unes condicions prèviament establertes.  

Aquestes condicions comporten la incorporació d’algunes dades al catàleg 
informatitzat i al tractament físic dels documents: segell, registre, teixell i folre. 

 

a) segell:  impressió del segell de l’escola o de la biblioteca a la portada 
i al final del document.  

b) registre: és el número que identifica el document de tot el conjunt 
(catàleg). 

El registre es pot escriure a mà en el document o amb etiquetes de 
codi de barres. 

c) teixell (signatura topogràfica): és l’etiqueta que indica el lloc i 
l’ordenació on es troba  el document i la matèria que tracta. 

Les etiquetes per fer el teixell poden ser adhesives i fer-se a 
l’ordinador o bé amb una màquina de retolar. 

Si no es folren els llibres es pot posar un plàstic adhesiu removible 
per protegir el teixell. 

d) folre: hi ha un plàstic específic per folrar. Cada biblioteca ha de 
decidir si es folren o no els llibres o quins documents es folren. 

 

LLIBRES 
 

a) segell 

En general s’han de segellar a la portada i al final del document. 

b) registre 

Cal incorporar el número o l’etiqueta del codi de barres, seguint el número 
de registre que dóna el programa e-pèrgam. 

Si es fa amb etiquetes de codi de barres es pot posar a la coberta1 del 
document o a la portada2. Si es fa a mà, cal posar-lo a la portada o en un 
lloc ben visible. 

Es convenient protegir l’etiqueta amb plàstic removible si es posa a la 
coberta però si es posa a la portada no cal.  

                                            
1 Coberta: protecció de paper, cartolina, cartró, etc. Amb que es cobreix el llom i els dos costats d’un 
llibre 
2 Portada: pàgina normalment al començament de la publicació que presenta la informació més 
complerta sobre la publicació i que porta normalment la informació més completa del títol, menció de 
responsabilitat, menció de publicació, etc  
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c) teixell  

Cal enganxar els teixells sempre verticals, mirant de tapar el mínim 
d’informació possible i de baix a dalt. En el teixell hi ha de constar la 
classificació del document i les tres lletres del cognom de l’autor de l’autor/a 
o del títol si és el cas. 

En els llibres de ficció és millor enganxar el gomet a la part superior de 
l’etiqueta; també es pot enganxar el gomet a la part inferior, però sempre cal 
mantenir el mateix criteri. 

 

ΟΟ 
N SAM I** CEL I** CEL I2 CELI2 CEL 

 

I2 CEL I** CEL  

 

 

Obres de literatura infantil i juvenil 
 

I I Per a educació infantil (3 -5 anys) 
I1 I* Per a cicle inicial (6-7 anys) 
I2 I** Per a cicle mitjà (8 a 9 anys) 
I3 I*** Per a cicle superior (10 a 12 anys) 

Els llibres d’imaginació/ficció van classificats amb colors en 
el llom per facilitar als nens i nenes  on trobar els llibres de 
la seva edat + les tres primeres lletres del cognom de l’ 
autor/a o títol 
 
 

JN JN Novel·la juvenil (13 a 15 anys) També es poden classificar a novel·la, amb la indicació de 
color per a juvenil 

13-1510-128-9 6-7 3-5 

 

En els llibres de coneixements s’hi posa la classificació decimal que li 
correspon i les tres lletres del cognom de l’autor/a. 

 
51 FRE 78(03) ENC 9(4) TOR  

 
En els llibres de la col·lecció local o fons històric del centre cal afegir-hi CL o 
FH. 

 
CL 51 FRE FH 51 FRE 

 

d) folre 

A criteri de cada centre però utilitzant el plàstic adient.  

S’ha de preveure el temps i la dedicació que comporta aquesta feina però 
també la protecció que suposa per als documents. 
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CASSETS, DISCOS COMPACTES, CD-ROM, DVD, VÍDEO, etc 
 

a)  segell 

En general s’han de segellar a la caràtula i es pot escriure el nom de la 
biblioteca en el disc o cinta. 

 

b) registre 

Cal incorporar el número o l’etiqueta del codi de barres, seguint el número 
de registre que dóna el programa.  

S’ha d’enganxar a la coberta de plàstic del document. 

 

c) teixell  

Cal enganxar els teixells al llom si estan col·locats verticalment i de baix a 
dalt o a la banda dreta de la caràtula si estan col·locats en calaixos.  

Cal incorporar el tipus de suport de cada document si estan organitzats 
segons aquesta tipologia. Es deixa espai entre cada element (tipus de 
suport/espai/CDU/espai/autoria.  
 
 

CA Cassets 

CD Discos compactes 

CDR CD-ROM 

DVD DVD 

M Música impresa 

MM Multimèdia 

V Vídeos 
  
 
 
 
 

CDR 51 FRE CA 78 BAR DVD 9(4) TOR 

 
S’ha de posar un plàstic adhesiu removible per protegir el teixell. 

En els documents de la col·lecció local o fons històric del centre cal afegir-hi 
CL o FH. 
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ALGUNES SIGNATURES TOPOGRÀFIQUES 
 

La signatura topogràfica és la que indica on va col·locat el document a les 
prestatgeries de la biblioteca. 

 
Generalment l’ordenació segueix la classificació decimal universal (CDU) però a 
vegades s’acomoda a les necessitats dels usuaris/àries de la biblioteca, al format 
dels documents o altres necessitats.  

 
C Còmic 
CA Cassets 
CD Discos compactes 
CDR CD-ROM 
D Discos de vinil 
DVD DVD 
I Llibres d’imaginació per a educació infantil (3 -5 anys) 
I* Llibres d’imaginació per a cicle inicial (6-7 anys) 
I** Llibres d’imaginació per a cicle mitjà (8 a 9 anys) 
I*** Llibres d’imaginació per a cicle superior (10 a 12 anys) 
JN Novel·la juvenil (13 a 15 anys) 
MM Multimèdia 
N Novel·la 
P Poesia 
R Revistes 
T Teatre 
V Vídeos 
 
Llista d’alguns codis de llengua  que es poden afegir en els topogràfics de les 
monografies de ficció escrites en altres llengües que el català o castellà i que 
ens podem trobar en els centres educatius. El teixell es fa amb etiqueta blanca 
sense especificar nivell  
 
D Alemany 
E Anglès 
A Àrab 
EU Basc 
B Berber 
SL Eslovè 
F Francès 
G Gallec 
RM Gitano. Caló. Romaní 
H Hindi 
I Italià 
J Japonès 
PO Polonès 
RO Romanès 
RU Rus 
U Urdú 
X Xinès 

IX MIN

Ex: Conte escrit en xinès 

NE PED

Ex: Mecanoscrit del segon origen 
de Manuel de Pedrolo, traduïda a 
l’anglès 
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