Normativa Internet
No cal ser soci de la biblioteca.
El servei estarà disponible durant l’horari d’obertura al públic de la Biblioteca Municipal.
L’accés és lliure i gratuït
No s’admet cap tipus de reserva.
No es permet l’ús o la instal•lació de programes propis o descarregats d’Internet en els ordinadors de
la Biblioteca.
N’hi han tres grups d’ordinadors destinats específicament a tres diferents col•lectius :
		
- Usuaris infantils (fins a quinze anys).
		
- Usuaris adults.
		
- Discapacitats.
L’usuari disposa d’un màxim de noranta minuts diaris, que podrà distribuir en una o vàries sessions,
sempre dins de l’horari d’obertura de la Biblioteca.
L’usuari que desitge consultar arxius amb so haurà d’aportar auriculars propis.
L’usuari es compromet a respectar la legislació vigent en matèria de propietat intel•lectual i fer ús adequat del servici d’accés a Internet. La Biblioteca no es responsabilitza de les actuacions inapropiades.
És responsabilitat dels usuaris conèixer cóm funcionen els programes instal•lats.
Qualsevol anomalia o mal funcionament dels ordinadors haurà de ser comunicat immediatament al
personal de la Biblioteca.
La Biblioteca disposa de tres impressores i dos escàners destinats als usuaris. L’usuari que necessite
imprimir o gravar informació haurà d’aportar els consumibles que calguen: fulls -es podran imprimir
un màxim de 10 unitats/dia, disquets, CD-ROM, DVD, etc.
No es permet imprimir fotografies, dibuixos, imatges, etc.

L’usuari caldrà que es guarde totes les dades que vullga conservar en disquets, CD-ROM, memòries
USB o en qualsevol altra unitat exterior de la seua propietat.
Finalitzada la sessió, és obligatori que l’usuari elimine els documents creats o descarregats d’Internet,
així com l’historial de navegació per evitar la posterior manipulació per altres usuaris.
La Biblioteca no es responsabilitza dels problemes de connexió o caigudes de la xarxa.
El personal adscrit a la Biblioteca no es fa responsable en cap dels casos de la informació a la qual pogueren accedir els seus usuaris.

