PROTOCOL

TANCAMENT AULA INFORMÀTICA I
ELS DIES I HORES NO LECTIVES PER A
L’ESTALVI ENERGÈTIC
Aquest document és una guia bàsica perquè conserges i mestres apliquin mesures
d’estalvi energètic durant els dies i hores no lectives a l’aula d’informàtica.
 PLA DE TANCAMENT DURANT ELS PERDIODES DE VACANCES I SEMPRE QUE NO
ESTIGUI EN ÚS L’AULA D’INFORMÀTICA.
1. Cal garantir que els ordinadors i resta d’aparells electrònics que estan a la banda
de la paret estiguin connectats als endolls dels PIA (Petit Interruptor Automàtic) i
que els que estan al centre de l’aula estiguin endollats a una base d’endolls amb
interruptor.
2. Els usuaris dels ordinadors en acabar d’utilitzar-los els han de tancar de la manera
correcta.
3. Fer una revisió de tots els ordinadors per assegurar que tots estan tancats
correctament.
4. Desconnectar l’stand-by de tots els ordinadors i aparells electrònics de l’aula
d’informàtica (ordinadors, tablets, portàtils, canó, altaveus, impressores, etc.) Per
fer això haurem de:
o Baixar els comandaments PIA que hi ha al quadre elèctric de l’aula per
desconnectar els ordinadors i altres aparells que puguin estar connectats.
o En el cas dels ordinadors i altres aparells electrònics connectats a bases
d’endolls amb interruptor, es comprovarà que queden apagats.
5. Marcar amb gomets de colors els PIA que es poden baixar o pujar durant les
vacances/hores no lectives:
o Verd: els que es poden baixar, que són els que desconnecten els
ordinadors i la resta de aparells electrònics de l’aula.
o Vermell: els que no es poden baixar mai sota cap circumstància (aquí
poden haver-hi servidors, alarmes, etc.)
RECOMANACIONS GENERALS
 Totes les persones que treballen al centre haurien de conèixer els consums energètics i les
mesures per pal·liar l’excés de consum (conserge, mestres, vetlladors, monitors, personal de
neteja, manteniment, empreses externes,...).
 Proposem mesures senzilles, i possibles, que no requereixin cap intervenció externa.
 Les mesures proposades depenen quasi sempre de l’acció humana. És important, per això,
l’organització prèvia i el coneixement del funcionament de l’escola.



S’ha de prendre una decisió consensuada en relació al tancament del servidor central.

