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1. Introducció

Aquest procediment està dirigit als 

coordinadors/es dels centres pe tal que 

puguin realitzar les proves prèvies de 

diagnosi abans de trucar al 900 100 195 

SAU del Pla Digital de Catalunya, opció 1.
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2.1 Procés Admin Console assignació usuari

A continuació, es detalla el procés que ha de fer el coordinador/a amb els equips dels i les alumnes 
que han quedat pendents de lliurar:

1. Accedim a la Admin Console amb les credencials de superadministrador.
2. Al menú principal (hamburguesa), localitzem l'opció Dispositius / Chrome / Dispositius.
3. Mitjançant el filtre o manualment, localitzem el número de sèrie del dispositiu i accedim a la seva 

fitxa.
4. En el segon bloc d'informació, localitzem el camp usuari i canviarem l'usuari genèric d’enrolat per 

l'usuari al qual pertany l'equip. Desar els canvis.

NOTA: Aquest procediment també s'haurà d'aplicar si es reassigna un portàtil d’un/a alumne a un 

altre.



2.2 Reset del equips Chromebook

A continuació, es detallen els passos a seguir per realitzar un reset (Powerwash) per descartar 
possibles errades del sistema que puguin afectar el bon funcionament de l'equipament. És la part 
més important de la diagnosi, atès que el 90% de les incidències se solucionen amb aquesta acció.

❏ Powerwash Chrome AMB combinació de tecles.
Per a reinicialitzar un Chromebook quan aquest falla o presenta problemes en el sistema operatiu, cal 
seguir els següents passos: 

1. Apagar el Chromebook. 
2. Mantenint pressionades les tecles Esc + RefreshRefresh

i premer el boto  "Encès“.
3. Quan aparegui la pantalla amb l'exclamació, prémer

Ctrl + D.
4. El equip es reiniciarà.



2.2 Reset del equips Chromebook

5. Quan es reiniciï de nou, cal prémer “Space” (espai) i, a continuació, “Enter”.

6. L'equip es reiniciarà i ja s'haurà restaurat completament.



2.3 Procés Admin Console alliberar upgrades de dispositiu

Si després de realitzar el Powerwash no es soluciona la incidència, s'ha de trucar al SAU Pla Digital 
de Centres 900100195, opció 1. El SAU realitzarà les accions de diagnosi i, si persisteix la 
problemàtica, es procedirà a fer un canvi de l'equip.

El SAU farà el tràmit per enviar un/a transportista amb un equip de substitució i el/la transportista 
s'haurà de emportar l'equip espatllat, correctament embalat i amb el carregador. Si no es lliura l'equip 
de la incidència, no es lliurarà l'equip de substitució. El temps màxim d'entrega serà de 40 hores 
laborals des del moment de registre de la incidència al SAU.

En cas de pèrdua o de robatori, el coordinador/a del centre hauria d’alliberar el dispositiu per deixar 
l'ordinador inhabilitat, deixant la llicencia sense associar a cap maquinari fins que hi tingueu la nova.



2.3 Procés Admin Console alliberar upgrades de dispositiu

❏ Upgrades de dispositius.

Un cop es lliuri l’equip nou, s'haurà de procedir amb l'assignació de la llicència de l'equipament 
anterior. A continuació, es detallen les accions a seguir:

1. Accedim a l’Admin Console amb les credencials de superadministrador del centre.
2. Al menú principal (hamburguesa), localitzem l'opció Dispositius/ Chrome /Dispositius.
3. Mitjançant el filtre o manualment, localitzem el número de sèrie del dispositiu i accedim a la seva 

fitxa.



2.3 Procés Admin Console
alliberar upgrades de dispositiu

4. A les accions seleccionem “Desaprovisionar” i 
realitzarem la selecció de les opcions tal com es 
mostra a la imatge adjuntada:

5. Desaprovisionarem el dispositiu. 

NOTA: Si en comptes d'escollir l’opció anteriorment

comentada (“Remplazo por el mismo modelo”) 
agafem qualsevol altra opció, es perdrà la llicència i no
hi haurà manera de tornar-la a recuperar. Se n'haurà 
d’adquirir una de nova.



2.4  Procés Admin Console Inhabilitar
dispositiu en cas de pèrdua o robatori

En la mateixa opció anterior a les accions, seleccionem
“Aprovisionar” i realitzarem la selecció de les opcions tal
com es mostra a la imatge:



2.4  Procés Admin Console Inhabilitar dispositiu en cas de pèrdua o 
robatori

En algunes consoles, pot sortir aquesta altra opció:
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IMPORTANT

❏ 1- Cal que l’ordinador estigui connectat
amb l’alimentador. En cas contrari, no es 
podrà fer la restauració manual.

❏ 2- No  es pot aturar l’ordinador durant el 
procés de restauració local.

❏ 3- Cal fer una còpia de seguretat dels
documents que tingueu al dispositiu.

3.1 Restauració local de portàtils Windows 10 de l'alumnat



3.1 Restauració local de portàtils Windows 10 de l'alumnat

restableix

1

2

3

Feu clic

Comença

Introduïu l’usuari i 

contrasenya de la 

persona 

coordinadora 

digital del centre.COORDINADOR/A DIGITAL DE CENTRE

Cercador



3.1 Restauració local de portàtils Windows 10 de l'alunat

4
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Suprimeix-ho tot: Seleccioneu aquesta 

opció. Caldrà fer abans una còpia dels fitxers en 

un dispositiu extern o al núvol, ja que es perdran 

totes les dades durant la restauració.

Torna a instal·lar localment.

Cal fer una còpia de seguretat dels documents 

que tingueu al dispositiu.

RECORDEU:



3.1 Restauració local de portàtils Windows 10 de l'alumnat
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El temps total de restauració és d’uns 40 minuts aproximadament

Inici restauració

Reinici de l’ordinador

IMPORTANT: NO ATUREU L’ORDINADOR DURANT EL PROCÉS DE RECUPERACIÓ.



3.1 Restauració local de portàtils Windows 10 de l'alumnat
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Reinici de l’ordinador

Fi restauració

IMPORTANT: NO ATUREU L’ORDINADOR DURANT EL PROCÉS DE RECUPERACIÓ.

El temps total de restauració és d’uns 40 minuts aproximadament



IMPORTANT

❏ 1- Cal que l’ordinador estigui connectat
amb l’alimentador durant el procés de 
registre de l’ordinador.

❏ 2- No  es pot aturar l’ordinador durant el 
procés de registre.

3.2 Registre portàtil Alumnat



3.2 Registre portàtil Alumnat
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3.2 Registre portàtil Alumnat
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7 8 Reinici de l’ordinador

Seleccioneu la wifi:

 gencat_ENS_EDU

Si la connexió es realitza amb 

la base MiFi proporcionada, 

haureu de triar:

Gencat_PEDC



3.2 Registre portàtil Alumnat
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identificador@edu.gencat.cat

Alumnes: El vostre centre educatiu us haurà 
proporcionat un identificador acabat en 
“@edu.gencat.cat” i una contrasenya inicial d’accés.

IMPORTANT: després d’introduir la contrasenya inicial d’accés, és possible que aparegui una nova 
pantalla on es demana canviar la contrasenya. 

Aquest canvi de contrasenya només se sol·licita la primera vegada que l’alumne rep l’ordinador o bé 

quan la direcció del centre ha restablert la contrasenya de l’alumne/a.

Aquesta nova contrasenya s’ha de guardar per tal de no perdre-la.
-



3.2 Registre portàtil Alumnat

13 14

Temps total: 15 minuts
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identificador@edu.gencat.cat



3.2 Registre portàtil Alumnat
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IMPORTANT:
No tanqueu cap finestra fins 

que no finalitzi del tot el 

procés.



3.2 Registre portàtil Alumnat

S’obrirà una finestra a dins de la qual s’haurà d’introduir l’usuari i la 

contrasenya de la wifi: gencat_ENS_EDU

gencat_ENS_EDU

X

16

RECORDEU:

Un cop iniciada la sessió, s’ha de tornar a configurar la 

connexió WiFi del dispositiu. 

Caldrà fer clic a sobre d’aquesta icona: Usuari WiFi: Wxxx

17

Contrasenya



Per dur a terme aquest procediment, cal iniciar la sessió 
amb l’identificador  de l’alumne/a.

3.3 Connexió a la xarxa sense haver d’iniciar sessió d’usuari



3.3 Connexió a la xarxa sense haver d’iniciar sessió d’usuari

Cercar: Tauler de control

18

19

Sessió d’alumne/a



3.3 Connexió a la xarxa sense haver d’iniciar sessió d’usuari
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Visualitza l’estat i les tasques de la xarxa



gencat_ENS_EDU
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3.3 Connexió a la xarxa sense haver d’iniciar sessió d’usuari
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Doble clic

3.3 Connexió a la xarxa sense haver d’iniciar sessió d’usuari
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3.3 Connexió a la xarxa sense haver d’iniciar sessió d’usuari



3.3 Connexió a la xarxa sense haver d’iniciar sessió d’usuari

30 31

Wxxxxxxxx

Introduir les credencials de la wifi: gencat_ENS_EDU
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