
Normas do servizo de préstamo de 
ordenadores portátiles 

A biblioteca pon a disposición dos usuarios 
ordenadores portátiles con conexión a rede wifi 
do centro, para a súa utilización na sala de 
consulta (3.ª planta). 

Quen pode usalo? 

Calquera persoa que teña carné de socio/a da 
biblioteca e sexa maior de 18 anos. 

Condicións e características do 
préstamo 

Se xa é  socio/a da biblioteca, a primeira vez 
que queira usar o servizo ten que cubrir un 
novo impreso. Se aínda non  é socio/a, no 
momento de facerse xa terá acceso ao servizo.  

Só se poderá usar este servizo se non ten 
préstamos sobrepasados ou non está 
sancionado. 

No momento do préstamo asínase un acta de 
entrega do portátil e deixase en custodia o 
carné da biblioteca que lle será devolto ao 
finalizar o préstamo. Pódese ter un portátil de 
cada vez. 

Descrición técnica e programas 

Os portátiles contan con aplicacións de soft-
ware libre e código aberto. Tamén con pro-
gramas accesibles, é dicir, apropiados para 
persoas con discapacidades dalgún tipo fí-
sicas ou psíquicas. Forman parte do Proxecto 

TIC TAC Adapta que foi quen lles 
proporcionou ás bibliotecas os portátiles e os 
programas que traen. Para máis información 
sobre o proxecto: www.tictacadapta.es 

Son pequenos portátiles (Netbook) HP mini e 
contan con:  

Procesador Intel Atom N450 1,66 GHz; 
Memoria RAM (MB): 1 x 1024 GB DDR2 SDRAM; 
Disco duro (7200 rpm) 160 Gb;  
Sistema operativo: Windows 7 Professional Down-
gradable to XP;  
Tamaño: 10.1 polgadas;  
Peso: a partir de 1,19 K;  
Batería de litio-ion de 4 celas;  
Portos 3 USB 2.0;  
1 entrada VGA;  
1 alimentación de CA de 40 w. 1 RJ-45; 
1 entrada de micrófono estéreo; 
1 saída estéreo de auriculares/liña; 
1 rañura de memoria SD, cámara web incorporada de 2 
MP. ; wifi integrada ; Bluetooth                    
Software instalado: Windows 7 Professional; Adobe 
Reader 9; OpenOffice 3.2(suite ofimática); Firefox 
(navegador web optativo a IE); Quick Time ; Real Player 
Software para mellorar a accesibilidade informática das 
persoas con algún tipo de discapacidade física e 
sensorial achegados polo Proxecto TIC TAC Adapta: 
entrada alternativa de texto: Dasher; programa de 
configuración do rato de queixo BJ (Bjoy configurador); 
Programa de actividades para a pantalla (FAM Armoni); 
Distribución de teclas especiais para BigKeys LX 
(configurador de teclado letras grandes); lector de 
pantalla JAWS; realización alternativa de clicks: Point-N-
Click (rato virtual); Click-N-Type (teclado virtual) 

Préstamo en sala 

O préstamo é só para usar dentro do edificio 
da biblioteca e dura 1 día como máximo,   
SEMPRE hai que devolver o portátil 1 h antes 
do peche da biblioteca. Antes das 20.00 h 
durante a semana. Os sábados antes das 

13.00 h. E no verán antes das 13.30 h. 

Accesorios 

Prestamos o portátil co maletín, o rato e o 
cable da corrente, se precisa máis 
compoñentes (gravadora-lectora de dvd, 
outros cables, batería, cascos etc.) debe 
solicítalos no mostrador. Se non houbera sitios 
dispoñibles para enchufar o portátil pida a 
batería, por defecto, prestámolos sen ela.  

Reconfiguración 

Unha vez devolto, o portátil restáurase de 
modo que non quede rastro de arquivos ou 
modificacións do sistema dunha sesión 
anterior. A finalidade é manter a privacidade 
entre os usuarios do servizo e que os equipos 
estean sempre en perfectas condicións de uso 
no que a nivel de software se refire.  

Límites de uso 

Non se permite o uso dos ordenadores para 
gravar software ilegal nin para acceder a 
contidos pornográficos, violentos ou xenófobos 
de internet. 

Responsabilidade do equipo 

O usuario é plenamente responsable do 
equipo, da súa custodia e coidado durante o 
préstamo. Non poderá manipular nin o 
hardware nin o software instalados no 
ordenador. O portátil deberá ser devolto nas 
mesmas condicións en que lle foi entregado ao 
usuario.  



Conservar información 

A biblioteca non se fai responsable da perda 
de información que puidera producirse 

O usuario pode gardar a información mediante 
unha memoria USB, un CD-ROM ou DVD, 
tamén enviándoa a unha conta de correo 
electrónico.  

Penalizacións por incumprimento das 
normas 
 

Calquera actuación dos usuarios 
contraria ás normas establecidas para o 
préstamo de ordenadores facultará a 
biblioteca para  adoptar as seguintes 
medidas en función da gravidade da 
infracción: 

- Advertencia sobre o uso indebido do 
ordenador polo usuario. 

- Suspensión do servizo de préstamo de 
ordenadores portátiles e demais 
documentos da biblioteca que poderá 
ser temporal ou indefinida.  

- En caso de devolución do ordenador, 
máis tarde das 20.00 h de luns a 
venres, das 13.00 h os sábados e das 
13.00 h no verán, 1 día de suspensión. 

 - Por roubo, destrución ou deterioración 
irreparable do ordenador ou dos seus 
accesorios o usuario deberá repoñer o  

ordenador con outro de similares 
características, cuxo valor aproximado 
se acordará coa biblioteca ou no seu 
caso a reparación do dano causado. 
Mentres non se leve a cabo a reposición 
o usuario estará suspendido do servizo 
de préstamo de calquera material. 
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