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1. Consideracións

A primeira consideración obvia é que para poder acceder á rede a través dunha conexión wifi, o

dispositivo debe ter activada esa opción. Os ordenadores adoitan ter un interruptor, unha tecla ou unha

combinación de teclas para a súa activación. No caso dos teléfonos móbiles e tabletas deberá acceder ás

opcións de “axustes” para activala ou aos posibles atallos para esa función. Comprobe que a wifi está

activada antes de proceder co resto das instrucións.

Segundo os distintos escenarios podemos atopar nos centros situacións nas que convivan distintas

coberturas de rede wifi, que son as seguintes:

• Rede ABALAR: Existe en tódolos centros da rede Abalar e permite a conexión de maneira

automática e transparente aos equipos Abalar de alumno (netbooks) e de profesor. Está

dispoñible unicamente nas aulas do proxecto e en lugares próximos a onde poida chegar o sinal

dos puntos de acceso (AP) situados nesas aulas.

• Rede  edu.xunta.es:   Os  mesmos  AP  situados  nas  aulas  Abalar  emiten  unha  segunda  rede  coa
denominación edu.xunta.es. O seu alcance é o mesmo mencionado no caso anterior e limitado, por tanto,
ás aulas do proxecto Abalar e o seu contorno próximo.

◦  Ademais, tódolos centros educativos incluídos no proxecto Escolas conectadas (sexan

   Abalar ou non) disporán en tódolos espazos docentes de cobertura de rede Wifi coa

   denominación edu.xunta.es permitindo a conexión en función do usuario.

◦ Tamén se pode atopar noutros centros distintos dos anteriores 

• Rede SIEGA.- Nalgúns centros poden contar en parte dos seus espazos con cobertura wifi

mediante o SSID* ED_xxxxxxxx , onde xxxxxxxx representa o código do centro**. Neses casos o

centro ten a custodia do contrasinal e para a conexión é preciso configurar un enderezo IP

estático dentro do rango do centro.

*  “SSID” refírese ao nome co que se amosará a rede

**   Esta  situación  débese  entender  como  provisional,  tendendo  nun  futuro  a  xeneralización  de  redes
autentificadas por usuario.
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2. Configuración

A conexión á rede edu.xunta.es estará dispoñible unicamente para os usuarios que teñan conta

corporativa da Consellería de cultura, educación e O. U.

• O usuario e contrasinal será o mesmo que se emprega para todas as aplicacións corporativas

(correo electrónico, xade, fprofe, etc )

• Non depende do centro educativo no que se atope senón unicamente da persoa que se conecta.

• A conexión está, por tanto, asociada á persoa e non ao equipo co que accede. 

Dado que os datos para o acceso son os corporativos que identifican á persoa, é moi importante manter

o contrasinal a salvo. Particularmente non se debe ceder a ninguén esa información para acceder á wifi,

dado que comprometería a seguridade de acceso a calquera das aplicacións corporativas.

Na maioría dos sistemas operativos a conexión será moi sinxela, tendo unicamente que identificarse. Non

obstante ilústrase o proceso con distintos tipos de dispositivos e sistemas operativos.

Os parámetros de conexión á rede (enderezo IP, máscara de rede, porta de enlace e DNS) serán

adquiridos polo equipo de maneira automática polo que a conexión de rede wifi debe configurarse para a

obtención dos mesmos mediante DHCP. Se o equipo estivo conectado anteriormente á rede con IP fixa (á

rede WiFi SIEGA) é preciso comprobar que non está a wifi con datos de configuración manual.
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2.1. Maqueta corporativa “Abalar Libre”

Para conectarse a ‘edu.xunta.es’ coa maqueta “Abalar Libre” iremos ao menú Aplicativos, situado na marxe inferior
esquerda, Sistema e Conexións de rede. En rede sen fíos, se temos xa ‘edu.xunta.es’ , poderemos eliminala, se
non, ímos directamente á icona de rede na marxe inferior dereita, facendo clic, veremos as redes dispoñibles

• A seguranza sen fíos sería: “WPA &

WPA2 Empresarial”

• Autenticación:  EAP  protexido  (PEAP)   tamén
funcionaría con TLS 

• Marcaremos o check de “Ningún certificado 

CA é requerido”

• Autenticación interna: MSCHAPv2 (escollido xa)

• No  nome  de  usuario poremos  a  nosa  conta,  é  dicir,  o  noso  enderezo  de  correo  electrónico  sen
@edu.xunta.es

• Contrasinal:  Contrasinal  actual  da  conta.  Teña  en  conta  que  cando  o  cambie  en  contausuario  para  as
aplicacións  corporativas,  tamén  é  preciso  cambialo  nos  dispositivos  que  teña  a  rede  ‘edu.xunta.es’
configurada.  

Lembre, no caso de que teña problemas, probe a eliminar a conexión tal e como indicamos inicialmente e
gardar unha nova.
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2.2. Windows 7

Debemos comprobar que o noso equipo teña o adaptador de rede WiFi configurado como DHCP (“Obter enderezo
IP automáticamente”).

→ Panel de control > Redes e Internet > Centro de redes e recursos compartidos > Cambiar configuración do
adaptador > clic dereito sobre “Conexión de rede sen fíos” > Propiedades > Protocolo TCP/IPv4
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Faremos clic na icona de rede, situada na marxe inferior dereita, aparecerá o listado de redes WiFi dispoñibles 
entre a que se atopará a rede edu.xunta.es .

Pinchando sobre esta e dando a conectar debemos escribir a nosa conta (sen @edu.xunta.es) e o contrasinal, 
que non poderá estar caducado.

É importate premer en “Conectar” rápidamente, ou caducará o inicio da sesión, tendo que volver a comezar o 
proceso.

“Windows non puido conectarse a edu.xunta.es”

Cando intentamos conectar  e non chega a pedir  usuario  e
contrasinal devolvendo  directamente  o  erro  descrito
posiblemente é debido a que xa temos a rede WiFi gardada
pero  cun  usuario  que  posiblemente  ten  o  contrasinal
caducado ou foi cambiado.

Para solucionar o problema debemos borrar a rede WiFi. Unha vez borrada, volvemos a conectar.

→ Panel de control > Redes e internet > Centro de redes e recursos compartidos > Administrar redes sen fíos >
clic dereito sobre ‘edu.xunta.es’ e Quitar rede
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2.3. Windows 8/8.1

Debemos comprobar que o noso equipo teña o adaptador de rede WiFi configurado como DHCP (“Obter enderezo
IP automáticamente”).

→  clic  dereito sobre o menu de inicio > Panel de control  > Redes e Internet  > Centro de redes e recursos
compartidos  >  Cambiar  configuración  do  adaptador  >  clic  dereito  sobre  “WiFi”  >  Propiedades  >  Protocolo
TCP/IPv4
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Faremos clic na icona de rede, situada na marxe inferior dereita, aparecerá o listado de redes WiFi dispoñibles 
entre a que se atopará a rede edu.xunta.es .

Pinchando sobre esta e dando a conectar debemos escribir a nosa conta (sen @edu.xunta.es) e o contrasinal, 
que non poderá estar caducado.

É importate premer en “Conectar” rápidamente, ou caducará o inicio da sesión, tendo que volver a comezar o 
proceso.

                                                    

“Non se pode conectar a esta rede”

Cando  intentamos  conectar  e  non  chega  a  pedir  usuario  e
contrasinal devolvendo directamente o erro descrito é debido a
que  xá  temos  a  rede  WiFi  gardada  pero  cun  usuario  que
posiblemente ten o contrasinal caducado ou foi cambiado.

Para solucionar o problema debemos borrar a rede WiFi. Unha vez borrada, volvemos a conectar.

→ Simplemente debemos facer clic dereito sobre a rede WiFi e pinchar en “Deixar de lembrar esta rede”.
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2.4. Windows 10

Debemos comprobar que o noso equipo teña o adaptador de rede WiFi configurado como DHCP (“Obter enderezo
IP automáticamente”).

→ Configuración > Red e Internet > Cambiar opciones do adaptador > clic dereito sobre “WiFi” > Propiedades >
Protocolo TCP/IPv4

Facendo clic co botón dereito, imos ás propiedades 

da rede sen fíos.

Verificaremos que estea configurado TCP/
IPv4,  con  “Obter  unha  dirección  IP
automáticamente”
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Faremos clic na icona de rede, situada na marxe inferior dereita, aparecerá o listado de redes WiFi dispoñibles 
entre a que se atopará a rede edu.xunta.es .

Pinchando sobre esta e dando a conectar debemos escribir a nosa conta (sen @edu.xunta.es) e o contrasinal, 
que non poderá estar caducado.

É importate premer en “Conectar” rápidamente, ou caducará o inicio da sesión, tendo que volver a comezar o 
proceso.

“Non é posible conectar a esta rede”

Cando  intentamos  conectar  e  non  chega  a  pedir  usuario  e
contrasinal devolvendo directamente o erro descrito é debido a
que  xá  temos  a  rede  WiFi  gardada  pero  cun  usuario  que
posiblemente ten o contrasinal caducado ou foi cambiado.

Para solucionar o problema debemos borrar a rede WiFi. Unha vez borrada, volvemos a conectar.

→ Simplemente debemos facer clic dereito sobre a rede WiFi e pinchar en “Deixar de lembrar”.
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2.5. Android 

O método para a conexión a través de dispositivos Android é o mesmo que para equipos coa maqueta Abalar
Libre, variando a ubicación dos parámetros, entre as diferentes versións de Android e incluso entre diferentes
marcas coa mesma versión de Android. A continuación, recopilamos a ubicación dos parámetros de conexión nas
versións de Android máis empregadas.

2.5.1.  Android 5

O método de conexión sería PEAP (ou TTLS), a autenticación de fase 2 sería “MSCHAPv2”. En Certificado de CA,
deixaremos sen escoller ningunha opción ou deixaremos “Sen especificar” segundo as opcións que nos amose o
noso dispositivo. Dous exemplos:

Na identidade, poremos a nosa conta (sen @edu.xunta.es),  deixaremos sen cubrir  a “Identidade anónima” e
introduciremos o noso contrasinal (que non pode estar caducado)
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2.5.2.  Android 6

O método de conexión sería PEAP (ou TTLS), a autenticación de fase 2 sería “MSCHAPv2”. En Certificado de CA,

deixaremos sen escoller ningunha opción ou deixaremos “Non especificado” segundo as opcións que nos amose o
noso dispositivo. 

Na identidade, poremos a nosa conta (sen @edu.xunta.es),  deixaremos sen cubrir  a “Identidade anónima” e
introduciremos o noso contrasinal (que non pode estar caducado)
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2.5.3.  Android 7

O método de conexión sería PEAP (ou TTLS), a autenticación de fase 2 sería “MSCHAPv2”. En Certificado de CA,
deixaremos sen escoller ningunha opción ou deixaremos “Non validar” segundo as opcións que nos amose o noso
dispositivo. 

Na identidade, poremos a nosa conta (sen @edu.xunta.es),  deixaremos sen cubrir  a “Identidade anónima” e
introduciremos o noso contrasinal (que non pode estar caducado)

Ignoraremos a mesaxe de que a conexión non será privada.
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2.5.4.  Android 8

O método de conexión sería PEAP (ou TTLS), a autenticación de fase 2 sería “MSCHAPv2”. En Certificado de CA,
deixaremos sen escoller ningunha opción ou deixaremos “Non validar” segundo as opcións que nos amose o noso
dispositivo. 

Na identidade, poremos a nosa conta (sen @edu.xunta.es),  deixaremos sen cubrir  a “Identidade anónima” e
introduciremos o noso contrasinal (que non pode estar caducado)

Ignoraremos a mesaxe de que a conexión non será privada.
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2.5.5.  Android 9

O método de conexión sería PEAP (ou TTLS), a autenticación de fase 2 sería “MSCHAPv2”. En Certificado de CA,
deixaremos sen escoller ou deixaremos “Non validar” segundo as opcións que nos amose o noso dispositivo. 
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Teremos que ir ás opcións Avanzadas, se non temos a opción de “Autenticación de fase 2” nos axustes principais
e darlle a “Gardar”

    

Na identidade, poremos a nosa conta (sen @edu.xunta.es),  deixaremos sen cubrir  a “Identidade anónima” e
introduciremos o noso contrasinal (que non pode estar caducado)
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2.6. iOS

En “Axutes”, “Wi-Fi”, escolleremos a rede “edu.xunta.es”. Introduciremos a nosa conta (sen @edu.xunta.es) e o
noso contrasinal actual. No caso de telo cambiado por caducidade tamén o hai que cambiar no dispositivo móbil.

Ao iniciar a conexión, debemos pulsar en “Confiar” no certificado 
para completar a mesma:
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