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La reserva es guarda fins 30 minuts després de l’hora d’inici;
passat aquest temps, la sessió reservada caduca, es perd la
sessió i s’allibera el terminal.

Definició
2.2
Algunes biblioteques de Barcelona disposen de portàtils equipats
amb programes d’ofimàtica i accés a la xarxa sense fils.

Recollida i retorn dels ordinadors portàtils
L’ordinador s’ha de demanar i retornar personal de suport de
l’Espai Multimèdia, en cas que el personal no hi sigui s’haurà
d’adreçar al taulell més proper a l’Espai Multimèdia.

Aquests ordinadors estan destinats preferentment a la formació, tot
i que es posen a disposició dels usuaris de la biblioteca per fer-ne ús
lliurement amb reserva prèvia.

Per demanar-ho els usuaris s’han d’identificar amb el carnet de
la biblioteca i el DNI o document oficial vigent.

Els ordinadors portàtils són per a ús exclusiu dins la biblioteca.
2.3

Accés als ordinadors

1. Ús del servei
Per poder accedir als ordinadors cal identificar-se amb el
número de carnet de la biblioteca i la contrasenya i acceptar
les condicions i els requisits inclosos en l’avís legal (article 7.2).

El carnet de la biblioteca permet fer ús d’aquest servei (article 2 de
la Normativa d’ús de les biblioteques del Consorci de Biblioteques
de Barcelona).
2.4
El servei de préstec està limitat per la disponibilitat d’ordinadors
portàtils que hi hagi a cada moment.

El servei està pensat per a la recerca d’informació amb finalitats culturals, d’aprenentatge, de consulta en general i per a
activitats vinculades a l’oci (article 7.10).

Per fer ús d’aquest servei és imprescindible que els usuaris sigui
autosuficients en la utilització del sistema informàtic dels ordinadors.

La biblioteca no es fa responsable del contingut de la informació
consultada (articles 7.10, 7.11 i 7.12).

Els usuaris amb el carnet bloquejat no podran utilitzar aquest servei
mentre duri el bloqueig.
1.1

Els usuaris del servei tenen la responsabilitat de llegir qualsevol
notícia relacionada amb temes de copyright (article 7.15), es
comprometen a utilitzar el servei públic d’accés a internet
segons la legislació vigent (article 7.16) i s’abstindran d’utilitzar
aquest servei amb finalitats il·lícites o de consultar o difondre
continguts de caràcter il·legal, pornogràfic, violent, ofensiu
o xenòfob (article 7.17).

Edat dels usuaris
El préstec d’ordinadors portàtils està adreçat a usuaris més
grans de 14 anys, o a menors acompanyats d’un adult que se’n
faci responsable.

1.2

Recursos
2.5
Programari (software): navegació per internet, ofimàtica,
creació de pàgines web, retoc fotogràfic, visualitzadors d’arxius
multimèdia, etcètera.
Els usuaris podran tenir l’assessorament de personal especialitzat en els horaris establerts. No s’atendran consultes fora
d’aquest horari.

2. Condicions d’ús
2.1

Contingut

Maquinari i programari
Els usuaris no poden fer cap acció que suposi canvis en la
configuració dels ordinadors ni activitats que puguin causar
la congestió o l’alteració de xarxes i sistemes (article 7.18).
Els usuaris poden gravar en dispositius d’emmagatzematge
externs propis (article 7.8).
Un cop l’usuari hagi acabat la sessió, no es permet que quedi
emmagatzemat cap arxiu als ordinadors portàtils (article 7.19).

Reserva d’ordinadors portàtils
És necessària la reserva prèvia dels ordinadors. Per evitar la
pèrdua de la sessió, l’usuari pot anul·lar prèviament la reserva
(articles 7.5 i 7.6).

www.barcelona.cat/biblioteques

Els usuaris tenen l’obligació de tancar la sessió abans de retornar
el terminal (article 7.20).
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Els usuaris han de retornar els equips i accessoris en les mateixes
condicions que els han rebut. Qualsevol desperfecte, pèrdua o
mal ús serà responsabilitat de l’usuari i se li podran reclamar
els costos de reparació i substitució.
2.6

Condicions del préstec
Es pot sol·licitar un ordinador per persona (article 7.9) i és
d’ús exclusiu dins l’edifici de la biblioteca.
Els usuaris i usuàries poden gaudir d’un màxim de 32 sessions
a tots els espais multimèdia de Barcelona (article 7.4). El
préstec d’ordinadors portàtils està inclòs en aquestes sessions.
El temps de préstec és d’un màxim de 3 sessions no prorrogables. les sessions són d’un màxim de 60 minuts i comencen
a l’hora en punt.

2.7

Connexió a Internet
Els ordinadors portàtils es connecten automàticament al wifi
de la biblioteca.

2.8

Impressió de documents
Des dels ordinadors portàtils es poden imprimir documents
en diferents formats via wifi (cal disposar de crèdit per a la
impressió).

3. Convivència i bon funcionament
Els usuaris han de vetllar per la privacitat de les seves claus d’accés
i la seva identificació electrònica (article 7.21).
Els usuaris han de respectar les condicions d’ús del servei públic
d’accés a internet (article 7 de la Normativa d’ús de les biblioteques
del Consorci de Biblioteques de Barcelona), i per beneficiar-se del
qual tenen drets i deures (articles 3 i 4).
L’incompliment de la normativa pot suposar el bloqueig del carnet
durant 15 dies (articles 7.22 i 7.23).
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