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INTRODUCCIÓ
En situació d’aïllament és fonamental que internet arribi a totes les llars perquè la
població pugui accedir a la informació i ajudar a la integració de tots els
estudiants en la tele-educació, entre altres.
L’Ajuntament de Reus amb la voluntat de promoure que la ciutadania comparteixi
el seu WiFi particular o familiar i el posi al servei, unes hores al dia, dels infants i
joves que encaren el curs escolar.
L’objectiu és afavorir que nens, nenes i joves que no tenen accés a internet en
puguin tenir per mantenir el contacte amb l’escola, a través gràcies a la
col·laboració generosa del veïnat.

Com habilitar una xarxa de convidats i personalitzar el nom de la xarxa:
L'objectiu d'aquest manual és tenir els passos bàsics per aconseguir habilitar una xarxa de
convidats al nostre router i canviar el nom (el SSID). Per què una xarxa de convidats? Perquè és
l'opció més segura per als usuaris i usuàries, ja que d'aquesta manera no es comparteix la xarxa
d'ús personal, en la qual podem tenir compartits documents privats, i se n'habilita una
expressament per a compartir amb els veïns.
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Detallem els passos per compartir la teva xarxa WiFi o com connectar-te a la WiFi que algú
comparteix.
1. Necessitarem saber quina és la IP del nostre router
2. Accedir al router
3. Accedir als paràmetres de configuració i crear una xarxa per a convidats
4. Canviar el nom SSID de la xarxa per a convidats creada per compartir WiFi.
5. Deshabilitar les opcions de seguretat de la xarxa per a convidats.

1. Per accedir al nostre router o encaminador, el que necessitarem és saber quina és la nostra IP i
quina és la IP de l'equip que ens deixa sortir a internet.
Aquí teniu una guia de com aconseguir aquesta informació
2. En funció del proveïdor d'internet que tinguem, les opcions del punt 2 i 4 poden ser diferents.
Us facilitem un seguit d'enllaços dels proveïdors més importants explicant com fer aquests
passos:
VODAFONE: Com canviar el canal de connexió wifi en el teu router
MOVISTAR: Principals gestions sobre la xarxa wifi
ORANGE: Com canviar el nom i la clau de la meva xarxa wifi
JAZZTEL: Com canviar el nom i la clau de la xarxa wifi del router
MASMOVIL: Com canviar la contrasenya del meu wifi
PEPEPHONE: Configuració del meu router
ALTRES: Configuracions d’altres operadors i d’altres routers
3. Us facilitem també una guia sobre com crear una xarxa de convidats a través de la configuració
del Router. Els passos poden variar una mica en funció de la companyia.
Correu de suport: suport@reus.cat

