Per a un ús correcte del lliure accés a internet,
és important que tingueu en compte
les següents normes de comportament:
Per poder utilitzar el servei de l’espainternet cal que seguiu les normes
de funcionament que trobareu a la mateixa sala.
La utilització del servei implica el coneixement i l’acceptació de totes
aquestes condicions.
Les persones usuàries han de fer un ús basat en l'educació i el respecte
cap a la resta de persones usuàries de l’espai i no fer cap actuació
que pugui resultar molesta o intencionadament perjudicial
per a la resta de persones:

Cal procurar mantenir el silenci, per respecte a la resta
de persones usuàries.
No és permès beure, menjar ni fumar dins l’espainternet.
La persona usuària de l’espainternet es fa responsable del material
que està utilitzant. Cal fer servir els ordinadors de forma correcta.
No es pot fer un ús incorrecte i abusiu de l'accés a Internet i
no es permet la navegació per pàgines amb continguts de temàtica
racista, violenta, pornogràfica o que atempti contra els drets
fonamentals de les persones.
Els menors de 12 anys han d’estar acompanyats d’una persona adulta.
No es pot utilitzar el nom d’usuari ni la clau d’accés d’altres persones
sense el seu consentiment.
L'incompliment d'aquestes normes pot afectar negativament el funcionament de
l’espainternet i pot comportar la suspensió de l'accés a la sala a qualsevol persona
usuària que faci un ús inadequat d’Internet.
Les persones responsables de l’equipament vetllen pel bon ús i funcionament de
l’espainternet i, per tant, queda al seu criteri la decisió de no permetre l’accés a la sala
les persones que facin un ús inadequat del servei.
Per a un ús responsable d’Internet, gràcies per la vostra col·laboració.

Funcionament de l’espainternet durant el lliure accés
L’espainternet és un servei lliure i gratuït que l’Ajuntament de Sabadell ofereix a tota la ciutadania gràcies al qual,
es pot navegar per Internet, utilitzar el correu electrònic, fer tràmits per Internet, xatejar o buscar informació, entre d’altres.
Per fer ús d’aquest servei només cal que us registreu.
Per registrar-vos al servei cal que seguiu les normes d’ús següents:
Com us heu de donar d’alta:
Us podeu donar d’alta des de qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà o centre cívic.
Cal que presenteu el DNI o document similar (NIE, passaport, carnet de conduir).
Menors de 18 anys: cal una autorització paterna, fotocòpia del DNI o similar del pare/mare/tutor i el propi DNI si el teniu.
Com cal fer les reserves:
Si voleu assegurar-vos la disponibilitat del servei us recomanem que feu la reserva anticipada
Podeu fer la reserva anticipada des de qualsevol ordinador dels espainternet o trucant al 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).
Podeu fer la reserva amb una antelació màxima de 5 dies i per a un màxim de 30 hores al mes.
No podeu reservar dues hores consecutives.
L’ordinador reservat ho estarà des de 10 minuts abans i fins 15 minuts després de l’hora reservada. Passat aquest temps, si no heu
iniciat la sessió, el terminal quedarà lliure per a altres persones usuàries i el temps us serà restat.
Modalitats de sessió:
RESERVA ANTICIPADA (vegeu el punt anterior).
RESERVA AUTOMÀTICA. Si l’ordinador està lliure, el podeu utilitzar fins a l’hora en punt. Cal que us identifiqueu i se us descomptarà 1
hora del còmput mensual.
SESSIÓ RÀPIDA. Si l’ordinador està lliure podeu utilitzar-lo 10 minuts i no se us descomptarà del còmput mensual.
Com iniciar la sessió:
Cal que us identifiqueu amb el nom d’usuari/ària i la clau d’accés.
A la primera sessió, les dades coincidiran amb les del vostre NIF. Per seguretat podeu modificar la clau d’accés des de l’opció que
trobareu al menú principal o dins la sessió de treball.
Explorador d’unitats:
Podeu fer servir el disc local (D:), el CD-ROM (E:, només lectura) i el llapis de memòria (USB). Podeu portar els vostres propis disquets i
fitxers.
Els fitxers gravats a Mis Documentos o a la unitat de treball (D:) desapareixeran a la fi de la sessió. Tingueu la precaució de gravar-los en
un disquet o llapis USB abans que finalitzi la sessió de forma automàtica.
(La disponibilitat de les unitats és en funció del model d’ordinador.)
Suggeriments o queixes:
Clicant la paraula suggeriments, al final del text de l’AJUDA, podeu comunicar-vos amb l’administrador del servei.
Benvinguda i notificacions:
En iniciar la sessió apareix la finestra de benvinguda que us farà advertiments específics per a les persones usuàries o que us alertarà
d’avisos importants sobre el servei o sobre el centre. Presteu atenció a aquestes notificacions.
Normes de comportament:
Poden ser causes d’expulsió del servei i de limitació temporal o permanent de l’accés incomplir alguna de les normes de comportament
que trobareu en un lloc visible al mateix espainternet.

