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En què consisteix
Subministrament i instal·lació de la nova WLAN (Wi-Fi) del centre
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Desplegament de la xarxa Wi-Fi
Auditoria de la infraestructura del centre

▪ En aquesta fase, es farà una auditoria d’estat de les diferents infraestructures del vostre

centre per tal d’elaborar les condicions del corresponent subministrament i instal·lació del

nou equipament de la WLAN, que consisteix en:

1. El centre rebrà la visita d’un tècnic o tècnica degudament acreditat, i prèviament planificat i acordat amb

el centre mitjançant una trucada telefònica.

2. Heu de designar una persona de contacte que conegui tota la infraestructura de comunicacions i TIC del

centre.

3. Prèviament a la visita, el centre ha de facilitar-li els plànols i l’oficina tècnica li indicarà a través de quin

canal en el moment de la programació telefònica de la visita.
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Desplegament de la xarxa Wi-Fi
Auditoria de la infraestructura del centre

▪ Les tasques a realitzar durant la visita són:

1. Identificació de tota la infraestructura de xarxa local, armaris de xarxa, elements de xarxa, punts a què

donen servei i enllaços troncals entre armaris.

2. Identificació del nombre d'edificis o mòduls annexos, la seva infraestructura de xarxa, elements, punts

actius i el tipus de connexió amb l'edifici principal, si escau.

3. Identificació del nombre d'espais docents (ubicacions on s’imparteix classe) i espais comuns (resta

d’espais), per poder fer una estimació dels punts de xarxa i punts d'accés Wi-Fi necessaris.

4. En acabar la visita, l’equip tècnic i el o la responsable del centre pactaran el pla de treball per la següent

actuació, per tal de definir les intervencions tècniques, i l'accessibilitat als espais afectats i susceptibles

de certes limitacions horàries per tasques docents i/o protocols COVID-19.

▪ Un cop finalitzada la visita al centre, el tècnic o tècnica lliurarà l’acta pertinent.
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Desplegament de la xarxa Wi-Fi
Instal·lació, configuració i posada en servei de la WLAN del centre

▪ L’equip tècnic portarà l’equipament a instal·lar el dia acordat per l’actuació.

▪ D’acord amb el document de la visita d’auditoria i el pla de treball pactat prèviament amb el

vostre centre:

1. Rebreu la visita de l’equip tècnic adequadament acreditat, i prèviament planificat i acordat amb el centre

mitjançant una trucada telefònica.

2. El centre ha de facilitar l’accés a espais i la mobilitat dins del centre, en la mesura que es pugui, i en

compliment de les mesures establertes dins del protocol COVID-19 i segons el pla de treball pactat

prèviament.
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Desplegament de la xarxa Wi-Fi
Instal·lació, configuració i posada en servei de la WLAN del centre

▪ Les tasques a realitzar són:

1. L’equip tècnic farà la instal·lació d’infraestructures d’armaris de comunicacions, punts d’accés a la xarxa Wi-Fi

(AP), elements addicionals de xarxa com els switch, connexió entre edificis, si escau, i del cablejat estructurat

necessari per al desplegament del nou servei Wi-Fi.

2. Posada en servei de la WLAN utilitzant quatre SSID (un de temporal i tres de definitius), informant el centre del

pas a servei WLAN temporal, de la verificació de paràmetres i de la documentació del funcionament del SSID.

Transcorregut el període temporal, es passarà a utilitzar els SSID definitius.
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Desplegament de la xarxa Wi-Fi
Instal·lació, configuració i posada en servei de la WLAN del centre

3. En acabar la visita, l’equip tècnic i el o la responsable del centre pactaran el pla de treball per la següent

actuació, per tal de definir les intervencions tècniques i l'accessibilitat els espais afectats i susceptibles de

certes limitacions horàries per tasques docents i/o protocols COVID-19.

4. Al portal Nodes, s’hi disposarà del “Manual de configuració dels SSID” per a la resta d’equipaments que

disposi el centre.

5. La Direcció del centre ha de signar l’acta de finalització del desplegament que li lliurarà l’equip tècnic.
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Desplegament de la xarxa Wi-Fi
Retirada d’equipaments desinstal·lats

▪ D’acord amb el pla de treball pactat amb el vostre centre a la fase anterior, les tasques a

realitzar són:

1. El centre rebrà la visita de l’equip tècnic acreditat, i prèviament planificat i acordat amb el centre

mitjançant una trucada telefònica.

2. El centre ha de designar una o una responsable de centre per accedir a les diferents ubicacions.

3. L’equip tècnic farà les següents tasques, sempre d’acord amb la decisió de la Direcció del centre i/o

responsable designat pel centre:

• Desinstal·lació, inventariat i classificació de l’equipament i material antic o desinstal·lat.

• Retirada del material a reutilitzar.

• Reciclatge del material de desferra verificant-lo al Catàleg de Patrimoni.

4. La Direcció del centre ha de signar l’acta de retirada d’equipament que li lliurarà l’equip tècnic.
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Desplegament de la xarxa Wi-Fi
SAU

▪ Si després del desplegament detecteu alguna incidència del servei, l’heu de tramitar a

través del SAU.
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Tasques prèvies a realitzar pel centre
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Prèviament a l’inici de les actuacions, el centre haurà d’haver realitzat les següents accions:

1. Designar un o una responsable del centre per la coordinació i/o suport a l’equip tècnic per accedir als

espais en cada una de les actuacions.

2. Prèviament a la visita d’auditoria, el centre li ha de facilitar els plànols i l’oficina tècnica li indicarà a través

de quin canal en el moment de la programació de la visita.

3. El ritme de les actuacions tècniques i la seva finalització està condicionat per la limitació d’accés als

espais docents i mesures del protocol COVID-19 durant l’horari del centre. En la mesura que es pugui, és

recomanable que el centre autoritzi l’accés a l’equip tècnic, sempre amb el o la responsable que designi el

centre, per finalitzar les actuacions tècniques fora dels horaris lectius, fins a les 20 h o a consensuar amb

el centre. D’aquesta manera es reduirà el nombre de visites i possibles interrupcions al centre.



  
Mesures COVID-19
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▪ L’equip tècnic realitzarà totes les tasques dins del centre, amb mascareta i guants de làtex, i

en compliment de totes les mesures sanitàries establertes.

▪ L’equip tècnic presentarà tota la documentació necessària per al compliment dels protocols

de seguretat COVID-19 del centre, tal com es fa actualment.

▪ La Direcció del centre ha d’informar el Departament (serveis territorials) i el proveïdor o

proveïdora o l’equip tècnic de qualsevol incident, tancament o confinament que pugui

afectar el desplegament, ja sigui abans del dia d’inici (a través de la

lanwifi_pladigitalcentres.educacio@gencat.cat) o mentre aquest s’estigui duent a terme. En

cas d’afectació, s’avaluarà la conveniència de cancel·lació i/o replanificació del lliurament.

mailto:lanwifi_pladigitalcentres.educacio@gencat.cat
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Annex
Instal·lació, configuració i posada en servei de la WLAN del centre
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Instal·lació Configuració infraestructura WiFi Posada en servei

• L’equip tècnic portarà 
l’equipament a instal·lar el dia 
de la visita i mentre duri la 
instal·lació. 

• Instal·lar els AP (si prèviament no 
s'han instal·lat).

• Posada en servei de la WLAN 
utilitzant quatre SSID (un de 
temporal i tres de definitius).

• Muntar rack/s, cablejat, 
switch N3/N2 i enracar

• Connectar els elements a configurar. • Comunicar el procés de migració de 
temporal a definitiva.

• Certificació de cablejat • Configurar SW principal (si escau) i 
validar la connectivitat.

• LT2A configura els dispositius ADM 
a SSID definitiu. 

• Documentar l’inventari-
etiqueta equipament/espais

• Configuració de la resta d'equips 
(SW i AP).

• Els alumnes migren els seus 
dispositius al SSID definitiu. 

• Informar de l’inventari a 
l’oficina tècnica.

• Enviar verificació al servei WLAN 
definitiu del centre al CTTI. 

• Reciclatge d'embalatges i 
material de rebuig. 

• Validació del centre migrat (Acta 
d’instal·lació del centre). 


