
❖ Límites  
O servizo está pensado para a procura de 
información con fins culturais, de investigación 
e de consulta en xeral. 

 

Por motivos de seguridade non se pode gardar 
nada no escritorio, nin crear arquivos. Non se 
pode instalar ningún programa nin modificar a 
configuración do ordenador. Non se permite 
facer uso do servizo para acceder a páxinas con 
contido pornográfico, xenófobo ou violento. 

 

Ao usar este servizo comprométeste a 
respectar a lexislación vixente en materia de 
Propiedade Intelectual e as leis en xeral. O seu 
uso implica tamén a aceptación das normas da 
Biblioteca que o regulan. 

 

A tarxeta de seguridade dos ordenadores borra 
toda a información cando se acaba ou pecha 
cada sesión. 

 

❖ Bloqueo e interrupción 

Se non cumpres a normativa podes quedar un 
tempo sen poder usar o servizo: 1 semana no 
1º aviso, 1 mes no 2º ou 1 ano no 3º. O persoal 
da biblioteca resérvase o dereito de interromper 
a sesión do usuario que non siga as normas. 

 

❖ Sobre a información de   
  Internet 
Non toda a información atopada en Internet é axeitada, 
completa, obxectiva e actualizada, e pode ser ofensiva. 
Fíxate na autoridade das páxinas, dá certa fiabilidade.  

 

A biblioteca non se fai responsable da calidade e/ou 
veracidade da información consultada, nin aceptará 
responsabilidades por danos ocasionados directa ou 
indirectamente pola conexión. Ti es o único 
responsable. 

 

 

❖ Que máis podo facer nos 
ordenadores da biblioteca? 

Nos ordenadores de “Consulta de internet” de toda a 
biblioteca tamén podes : 

❖ Crear documentos con Libre Office, 
compatibles con Microsoft Office ou co editor de 
imaxes Gimp 

❖ Gravar información nunha memoria externa.  

❖ Consultar cds e dvds (reproductor VLC, 
Gmerlin). Solicita un lector externo no 
mostrador de información. 

 

Na Hemeroteca hai outros ordenadores onde podes: 

❖ consultar a prensa dixital. 

❖ usar o escáner . 

 

Os da Sala infantil son de uso exclusivo dos menores 
de 14 anos. Neles teñen as mesmas opcións ca nos dos 
maiores. Os menores, se están acompañados tamén 
poden usar os do Andar baixo. 

Os menores de 16 anos deben ter a autorización do 
pai/nai ou titor, que debe rexistrarse antes.  

 

A biblioteca non se responsabiliza dos 

contidos que poden consultar os menores 

autorizados que non veñan acompañados. 
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SERVIZO DE INTERNET 

O uso de Internet é público e de balde nesta Biblioteca. 
Non se precisa ningún documento. Os ordenadores 
destinados a internet están sinalizados como “Consulta 
de internet” e están en todos os andares. Non uses 
para este fin outros postos sen esta indicación. 
 

➔ Como se fai a primeira vez? 

A primeira vez hai que rexistrarse. En Usuario teclea 
“novousuario”, pulsa Intro e en password teclea 
“novousuario”, pulsa Intro e escolle "darse de alta coma 
usuario da Rede", despois, cumprimenta  o formulario 
dá dereita: 
 

Se o premer "Aceptar" pídeche a conta do bibliotecario, 
achégate ao mostrador. 
 

➔ OLLO!  Anota o nome de usuario e o 

contrasinal que poñas, valos ter que usar cada 
vez que veñas. Se os esqueces, pregunta no 
mostrador. 

Cada lector só poderá darse de alta unha vez e ter un 
único nome de usuario rexistrado. 

O nome de usuario é persoal e intransferible, non pode 
ser usado por outra persoa. 
 

➔ E se xa estou na base de datos? 

A base de datos de usuarios é común a tódalas 
bibliotecas da Rede de Galicia, se xa te inscribiches 
neste programa nalgunha outra biblioteca non tés que 
volvelo facer, entra xa coas túas chaves. 
 

➔ Canto dura cada sesión? 

Só hai unha sesión diaria e dura 90 minutos de xeito 
interrompido. Se caduca a sesión ou non consumistes 
os 90 minutos, non poderás volver a utilizar o servizo ata 
o día seguinte. 

Para saír da sesión pulsa en RBGALICIA na 
esquina inferior esquerda vai á icona                   

e pulsa en cerrar sesión. 

Por favor, NON apagues o ordenador.   
Cubrir só para 

menores de 16 anos 


