
 

 

 

Manual de Connexió Xarxa Eduroam : Windows 10 

 

     Eduroam és una iniciativa de TERENA que facilita la mobilitat de les persones investigadores i 

estudiants europees, ja que els ofereix connectivitat en els seus desplaçaments a la resta 

d'institucions que estan connectades a Géant. D'aquesta manera, les persones usuàries de les 

institucions que participen en Eduroam tenen accés a Internet a través de les xarxes de la resta 

d'institucions participants. 

 La connexió d'una persona a la xarxa de la institució visitada (sempre que aquesta participi en 

Eduroam) és semblant a la connexió a la xarxa de la seva pròpia institució d'origen: el codi/nom i la 

clau/contrasenya necessaris per autenticar-se són els mateixos que els que s'utilitzen a la institució 

d'origen i l'única diferència pot ser el mètode d'accés a la xarxa. 

 La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya participa en el projecte Eduroam, donant 

accés a persones d'UManresa i a persones usuàries d'altres institucions participants en Eduroam, 

mitjançant la coordinació del CESCA (Centre de Supercomputació de Catalunya), que realitza 

l'enllaç tècnic i administratiu entre les diferents institucions. 

 

 

Instruccions per a la Connexió : 
 

> Primer cliquem a la icona de la configuració de les xarxes. Això ens mostrarà les xarxes wifi 

disponibles. 

 

 

 

 

 

> Seleccionem la xarxa wifi “eduroam”, marquem “Conectar automáticamente” i cliquem 

“Conectar” : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.terena.org/
https://www.eduroam.org/


> Un cop seleccionem la xarxa “eduroam”, ens demanarà les nostres credencials d’accés, que son : 

El correu complert a l’usuari : 

usuari@correu.umanresa.cat (alumnat) 

usuari@umanresa.cat (PAS – PDI) 

I la contrasenya, que és la mateixa amb la que accedim 

al Campus Virtual d’UManresa.  

>>> Cliquem “Aceptar” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Si Se’ns demana “Seguir 

conectando ? “ Cliquem 

“Conectar” . 

 

 
 

 
 

 

 

> Un cop hem entrat les 

credencials,  ja estarem connectats 

a la xarxa Eduroam, i a partir 

d’aquest moment la connexió serà 

automàtica cada dia, en quant 

s’obtingui cobertura en qualsevol 

dels Edificis del Campus UManresa. 

 

 

Qualsevol dubte, podeu dirigir-vos al Departament de Sistemes d’Informació, a la segona planta de 

l’edifici FUB1, en horari de 8h a 20h (sempre que us puguin atendre ho faran), o enviar un correu a : 

informatica@umanresa.cat  
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