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Se non se respectan as normas establecidas

para o préstamo dos lectores electrónicos (e-

readers) levarase a efecto a sanción acorde

coa gravidade da infracción:

Por retraso na devolución do dispositi-

vo: suspensión do servizo de préstamo

que afectará tanto ao préstamo de e-

readers como doutros obxectos e docu-

mentos da Biblioteca.

Se o tretraso é grave (máis dunha se-

mana) a suspensión do dereito de

préstamo poderá ser permanente e

afectar a tódolos servizos da biblioteca

(mochilas viaxeiras, ordenadores da

biblioteca,...)

Por pérdida, destrución ou deterioro

grave e irreparable do dispositivo ou

da súa configuración o usuario/a de-

berá repoñer o lector (e-reader) con

outro de iguais características, cuxo

valor queda rexistrado tanto neste do-

cumento como na acta de entrega do

equipo.

So se pode facer uso dos contidos ins-

talados no equipo.

INCUMPRIMENTO

DAS NORMAS
EQUIPO DA BIBLIOTECA

ESCOLAR DO C.E.I.P

MANUEL CORDO BOULLOSA

A BIBLIOTECA ESCOLAR DO CEIP MANUEL

CORDO BOULLOSA DE PONTE CALDELAS

PON A DISPOSICIÓN DA COMUNIDADE

EDUCATIVA O SERVIZO DE PRÉSTAMO DE

LECTORES ELECTRÓNICOS DENTRO DO

PROXECTO PILOTO E-LBE (E-Lectores nas

Bibliotecas Escolares).

Que teño que facer para poder levar

un lector electrónico en préstamo?

Cursar 6º de Ed. Primara.

Non ter ninguna sanción nin na Bi-

blioteca do centro nin na aula.

Que os pais/nais se fagan responsables

do equipo asinando o impreso de en-

trega e recollida do mesmo.

O equipo deberá devolverse á mesma

persoa que o entregou.

O equipo deberá ser devolto nas mes-

mas condicións nas que foi entregado.

O tempo de préstamo será dunha se-

mana.

O equipo préstase coa funda e debe

manterse nela xa que está destinada á

protección do e-reader.

O custo dos equipos é de 170 euros.

Son dispositivos electrónicos que de-

ben ser tratados con certos coidados.

Polo cal é moi importante contar coa

RESPONSABILIDADE no trato dos

mesmos, xa que NON SE PODEN

REPOÑER. Se sofren deterioro ou ro-

tura esta deberá solucionarse con car-

go ó responsable da mesma.

Non se poden descargar contidos no

equipo. Este contará con varios e-

books, os cales non deben ser modifica-

dos, borrados ou alterados

O noso foi un dos 25 centros seleccionados de entre más

de 350 (IES, CIFP, CEIP, CPI, CEI … ) en toda Galiza para

a posta en marcha deste proxecto piloto. É unha gran res-

ponsabilidade poder aportar a nosa experiencia neste

ámbito. Para elo precisamos de contar coa colaboración

de toda a comunidade educativa á hora de participar a

través do préstamo dos equipos xa que nos podedes apor-

tar as vosas opinións sobre o manexo dos equipos e as

“sensacións” como lectores.

RESPONSABILIDADES

Cando leva un lector electrónico en préstamo, voste-

de é o único responsable do seu uso. Cóideo ben, ten-

do especial coidado coa pantalla, e avísenos se nota

calquera desperfecto no aparato ou fallos de funcio-

namento.

Tamén é o/a responsable do uso que faga dos conti-

dos cargados no lector electrónico.
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INFORMACIÓN SOBRE OS EQUIPOS

COMO LER

Atoparemos todos os libros do

Reader na sección LIBROS da

pantalla INICIO. Toque o título

do libro para abrilo e deslice o

dedo pola pantalla táctil para

pasar dunha páxina a outra.

FUNCIÓNS MÁIS USADAS:

Elección do tipo de fonte e tamaño de

letra:

Pulsar no menú INICIO.

Tocar na opción TIPO DE LETRA

e escoller a que máis se axuste a

unha lectura cómoda.

Deste xeito modificamos o tipo de

letra en todo o documneto e o tex-

to adáptase automáticamente pa-

ra poder ser visto páxina a páxina.

Tamén podemos ampliar ou reducir a

imaxe da pantalla xuntando ou separan-

do os dedos na pantalla táctil. Pero deste

xeito só modificamos a vista en pantalla,

non se adapta o resto do documento , o

cal dificulta a lectura de páxinas comple-

tas.

Cando o e-reader permanece moito tem-

po na mesma páxina pasa ao modo AFO-

RRO DE ENERXÍA. Para voltar a ler só

debemos pulsar brevemente o botón de

encendido.

Para apagar o e-reader debemos pulsar

e botón de encendido/apagado e confir-

mar que desexamos apagar o equipo pre-

mendo a opción SI.

DATOS FÍSICOS DO E-READER SONY

Cambio de páxina

Inicio. Página principal

Atrás

Menú

Indicador de carga

Encendido: Pulse aquí

para encender/apagar.


