
Informació sobre l’ús del carnet o targeta a l'aula docent amb el dispositiu que es troba 

en la taula multimèdia. En aquest document no s’explica el funcionament de la taula 

multimèdia. 

 

1. Per què he de fer servir el carnet a l'aula? 
Quan es passa el carnet pel dispositiu, es fa, alternativament, una operació d’ 

"entrada" o d’ "eixida". 

1. Obertura de la porta de la taula multimèdia. 

És un estalvi significatiu de temps per al professor perquè no ha d'anar a 

consergeria per la clau de la taula. 

2. Control de l’ il·luminació i el clima de l’aula. 

En fer una "entrada", s'activa l’ il·luminació i el clima de l'aula. Al fer 

una "eixida" l’ il·luminació i el clima s'apagaran al cap de 15 minuts si 

ningú fa una altra "entrada". 

Aquestes operacions no afecten a la taula multimèdia, que sempre té 

alimentació elèctrica, és el professor qui encén o apaga l'ordinador quan 

vol. 

Aquest sistema suposa un important estalvi en consum elèctric. 

2. Què passa si l'inici de la classe passe la targeta dues vegades i em diu 

"eixida"? 
Res, simplement torna a passar-la per a registrar una "entrada". 

3. Quan estic acabant la classe, ja està el següent professor esperant-me. 

1. He de passar la targeta per a fer una "eixida"?  
Sempre has de fer una "eixida" per a que el sistema estiga coherent. 

2. El professor que entra, ha de fer una "entrada"? 
Sí, el professor que entra ha de fer la seva "entrada". Si qui entra no ho 

fa, s'apagaran els llums al cap de 15 minuts. 

3. He d'apagar l'ordinador? 

No és necessari apagar l'ordinador, n'hi ha prou a fer un canvi d'usuari 

des de l'escriptori de l'ordinador. 

4. He oblidat o no tinc el carnet de professor, com puc obrir la taula o 

registrar la meua classe? 
A consergeria et lliuraran una targeta genèrica. Fes-la servir i torna-la. 

5. Sóc professor però no tinc carnet universitari, què faig?. 

Acudeix al Servei de Recursos Humans, allí et sol·licitaran el teu carnet 

6. El dispositiu no respon a la meva targeta, què faig? 
És un problema que s'ha detectat amb una partida de carnets i algunes aules. De 

moment demana a la consergeria una targeta genèrica i després fes com si no 

tingueres carnet; està explicat en la pregunta anterior. En aquest cas hauràs de 

fer entrega a Recursos Humans del carnet que no funciona. 

7. El dispositiu em diu "targeta no reconeguda", què faig? 
De moment demana a la consergeria una targeta genèrica. Quan acabes la classe, 

telefona al 7400 (CAU) o fes una incidència al CAU a través del Web, explica el 

teu cas i indica el més exactament possible l'hora en què et va aparèixer el 

missatge i el codi de l'aula. Ho resoldran de seguida. 

8. Estic fent la classe i al poc s'ha apagat el llum. Què ha passat? Què he de 

fer? 
Probablement has oblidat indicar la teva "entrada". Fes-ho i el llum s'encendrà. 



Si no has oblidat registrar l'entrada es que el detector de presència de l'aula ha 

apagat la llum perquè no detecta moviment, simplement en caminar per la tarima 

s'encendra de nou el llum i el clima. 

9. Els alumnes poden o han de passar el carnet per el dispositiu? 
Poden, però no te cap efecte, i per descomptat mai es pot obligar ningú a fer-ho. 

10. Em serveix la targeta de SALTO per a l'aula? 
En principi no. Si ets PDI o PAS has de tindre carnet UJI.  

11. La pantalla mostra un codi d'assignatura que no correspon al de la meva 

classe. Què faig? 
No té importància. Això pot passar per diversos motius: 

o L'horari que està en la base de dades no coincideix exactament amb el 

correcte. 

o Has canviat d'aula per a fer la classe. 

o Has entrat uns minuts abans de la teua hora i encara et mostra la classe 

anterior. Cal comprendre que l'associació entre classe i professor no està 

sempre definida. 

En qualsevol cas, has de tindre en compte que sols són missatges informatius i 

que l'operació realment important és fer una "entrada" o una "eixida" quan 

corresponga. 

El dispositiu mostra "Accés permés" quan passe la targeta, però no obri la taula 

multimèdia ni s'encenen els llums. 
Es mostra aquest missatge quan la targeta que has fet servir és desconeguda pel sistema, 

no s'ha registrat per algun motiu, o simplement és una targeta que no té els permisos 

adequats, com ara una targeta d'alumne. 

 


