
 

 

 

 
 

AJUNTAMENT 

DE 

BELIANES 

Benvolguts/des, 

La biblioteca ofereix entre d’altres el servei d’ordinadors, ja que 

s’han posat a disposició dels usuaris/es un total de set ordinadors 

amb accés gratuït a Internet. 

Juntament amb aquesta carta els fem arribar la normativa que s’ha 

aprovat referent a l’ús dels mateixos, que caldria que llegíssiu amb 

atenció. Com podreu comprovar, els vostres fills/es poden utilitzar 

aquest servei amb la vostra autorització prèvia. 

Per això, si esteu d’acord amb la normativa, cal que ompliu 

aquesta butlleta i que el vostre fill/a la retorni degudament 

complimentada. 

Amb aquesta autorització els sotasignats assumeixen la 

responsabilitat sobre els recursos que consultin els seus fills/es. 

Nom i cognoms de l’usuari/a:  

Data de naixement: ___ / ___ / ___    Edat: ____ 

Lloc de residència:  

Data: ___ / ___ / ___ 

 

Nom i cognoms dels pares: 

                                                                                       DNI:  

                                                                                       DNI: 

Signatures 
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ABANS D’UTILITZAR ELS ORDINADORS, HEU DE SABER 

QUE: 

1. Heu de tenir més de 8 anys. 

2. Si teniu entre 8 i 18 anys heu de portar una 

autorització signada pels pares. Quan porteu el full 

signat ja podreu connectar-vos sempre que vulgueu 

a Internet. Amb aquesta autorització els sotasignats 

assumeixen la responsabilitat sobre els recursos 

que consultin els seus fills/es.  

 

PER A UTILIZAR ELS ORDINADORS HAUREU DE SEGUIR 

SEMPRE AQUEST PASSOS: 

1. Informar al personal de la biblioteca. 

2. Podeu estar connectats durant mitja hora. Per 

disposar de més temps, heu de sol·licitar-ho al 

personal de la biblioteca. 

3. Es pot reservar l’hora de connexió amb antelació. 

4. Està totalment prohibit l’accés a pàgines web amb 

continguts pornogràfics o que atemptin als drets 

humans. 

5. El personal de la biblioteca es reserva el dret de 

finalitzar les sessions en qualsevol moment. El mal ús 
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de l’equipament causarà l’expulsió indefinida. Es farà 

un informe a l’Ajuntament.  


