NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA BIBLIOTECA
Cal emplenar una fitxa amb les dades personals a la web.
És indispensable presentar el carnet de l’EOI actualitzat amb el nou codi de
barra.
Cal respectar i fer un bon ús de les dependències i del material de la biblioteca.
No és permès fumar ni consumir cap tipus de beguda o menjar a la biblioteca.

No és permès parlar en veu alta ni molestar la resta d’usuaris.
No es pot escriure en els llibres.
Els telèfons mòbils s'hauran de silenciar abans d’entrar a la biblioteca.

REGLES D'ÚS I FUNCIONAMENT DE L’AULA MULTIMÈDIA
Els usuaris poden fer servir els ordinadors amb les restriccions i les limitacions
establertes pel centre.

1. Els canvis en la instal·lació o en la configuració de les estacions de treball, dels programes o
de la xarxa, així com la manipulació del hardware queden estrictament prohibits. Els usuaris
no podran instal·lar programes particulars ni executar arxius baixats d’Internet.
2. Queda del tot prohibit fer servir Internet a través de l’EOI per a la difusió o consulta
d’informació de tipus discriminatori (racista, sexista, pornogràfic, etc.) que pugui fer malbé
l’honor o que infringeixi la legislació vigent.
3. No podeu imprimir. Si voleu guardar algun document, podeu fer-ho de dues maneres: enviantvos un missatge electrònic o guardant-lo en la unitat E amb una carpeta amb el vostre nom. No
es pot utilizar una clau USB (pendrive).
4. Caldrà fer servir amb cura els mobles, el hardware i software. Els desperfectes que hagin estat
conseqüència d’una mala intenció o d’una negligència seran responsabilitat de l’alumne/a.
Queda prohibida qualsevol manipulació del sistema. En cas de tenir problemes, ho haurà de
comunicar al personal responsable de l’aula.
5. El lloc de feina a l’aula haurà de mantenir-se en ordre: en sortir, caldrà que el teclat, el ratolí,
els auriculars i la cadira quedin ben col·locats.
6. A les persones que facin un mal ús dels ordinadors i que no respectin les regles de
funcionament de l’aula, se’ls hi prohibirà l’accés.
7. No es podran copiar programes. La còpia de software de l’aula pot ser considerada un delicte.

