ACCÉS LLIURE A INTERNET A LA BIBLIOTECA FAGES DE CLIMENT DE FIGUERES

La Biblioteca Fages de Climent de Figueres disposa de punts d'accés lliure a Internet i a eines
d'ofimàtica. És l'anomenada zon@ Internet on podeu navegar, utilitzar el correu electrònic, elaborar el
vostre currículum, fer tràmits en línia, escanejar documents, etc.
Disposeu de 15 sessions al mes a la zon@ Internet! Només cal que us doneu d'alta a la Biblioteca.
FUNCIONAMENT DEL SERVEI
On puc donar-me d'alta?
A qualsevol de les biblioteques públiques de les comarques gironines.
Què necessito?
El NIF. Si ets alumne de primària necessites una autorització dels teus pares o tutors. Consulta-ho a la
Biblioteca per a més informació.
Puc fer reserves?
Sí, pots fer-les des de 5 dies abans als pc’s de la Biblioteca, trucant a la Biblioteca o per Internet
(http://www.bibgirona.net/puntxarxa/reserves).
Quantes hores puc reservar?
Un màxim d’una hora per sessió en el mateix ordinador (recorda que tens un total de 15 sessions al
mes). Si no pots venir, elimina la reserva o en cas contrari perdràs la sessió reservada.
Quan disposaré de l'ordinador reservat?
10 minuts abans, si l’ordinador està lliure, i fins a 10 minuts després, per si arribes tard. Un cop passat
aquest temps, l'ordinador queda lliure per a altres usuaris de la biblioteca.
Reserva automàtica: si l'ordinador està lliure, el pots utilitzar fins a l'hora en punt. T’hauràs d'identificar i
se’t descomptarà 1 sessió del teu còmput mensual.
Sessió ràpida: alguns ordinadors disposen de sessions de 10 minuts que pots utilitzar a més de les 15
sessions mensuals de fins a una hora.
EL SERVEI PAS A PAS
Com he d’iniciar la sessió?
Identifica’t amb el teu nom d'usuari i la clau d'accés. La primera vegada que et connectis, has d’utilitzar el
teu NIF com a clau d’accés. Un cop accedeixis al servei, et recomanem que canviïs la clau d’accés.
Fes atenció a les notificacions que poden aparèixer a la finestra de benvinguda.
Quines unitats puc utilitzar?
Pots fer servir tots els dispositius que l’ordinador pugui reconèixer. Per norma general: disc local,
disquetera, CD-ROM/DVD o llapis de memòria (USB, SD, etc.). Recorda’t de gravar els fitxers que hagis
fet abans de finalitzar la sessió. Les dades gravades al disc dur s’esborren quan finalitza la sessió.
Pots imprimir els teus documents en blanc i negre o color.
I si tinc algun problema amb l’ordinador?
En el menú trobaràs un formulari d’ajuda i, si no soluciones el problema, l’equip de la biblioteca
t’orientarà.

