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AVÍS: Aquests ordinadors funcionen amb el nou sistema 

 d’escriptoris virtuals RAVADA Desktops 

El PC arrenca un sistema operatiu Lubuntu i es connecta automàticament a RAVADA. 

1. Procés d’arrencada de l’ordinador
En arrencar l’ordinador, durant uns segons apareixerà un menú per triar, si no es tria cap opció salta per 
defecte l’arranc RAVADA. RAVADA funciona amb entorn Windows. 

1.1 Arranc RAVADA: opció per defecte, al cap d'uns segons arrencarà el sistema operatiu 
Lubuntu amb inici automàtic de l’entorn RAVADA Desktops.
1.2 Arranc Local: Per entrar a l'Entorn Windows del PC local. 

2. Com connectar-se a l’escriptori virtual RAVADA Desktops

2.1 Arrancar amb la primera opció: RAVADA. 
2.2 S’obrirà automàticament el navegador amb una pàgina de login on s'han d'introduir les 
credencials UPC (les mateixes del campus virtual UPC). Si no s’obre automàticament el navegador, 
clicar a la icona “RAVADACBL” de l’escriptori.
2.3 Un cop l'usuari ha entrat a RAVADA apareixeran unes caixetes: 

- Biblioteca CBL - l'usuari ha de seleccionar aquesta opció
- Ubuntu Aules
- Windows 10

Després clicar el botó VIEW

IMPORTANT: Si no es posen les credencials UPC no s'entrarà a l'escriptori virtual RAVADA i per tant l'usuari 
es quedarà a l'entorn Lubuntu ON NO HI HA PROGRAMARI TÈCNIC. 

3. Volatilitat de RAVADA Desktops
L’escriptori RAVADA és volàtil: els canvis es perden en reiniciar. Recomanem que les dades es guardin en 
ubicacions externes amb còpia de seguretat (servidor de fitxers del campus, pendrive, Dropbox, Google Drive, 
OneDrive…).

4. Aturada de l’ordinador
4.1 Tancar RAVADA: Tanca l’escriptori RAVADA com un Windows normal i atura el PC local, si no es 
fa fa el procés d'auturar el PC, el sistema tornarà a l'entorn Lubuntu. 
4.2 Tancar l'entorn Lubuntu: Aturar el PC. 
4.3 Tancar l'entorn Windows local: Aturar el PC. 

IMPORTANT: Per canviar de l'entorn RAVADA cap al sistema d'arranc LOCAL (Windows). Primer s'ha de 
tencar la sessió RAVADA seguint el 4.1 i després clicar l'opció reiniciar des de l'entorn Lubuntu.



 

5. Incidències tècniques 
 En cas de tenir alguna incidència, reinicia i tria la opció 2 “Arranc Local”. 
 Si tens alguna altra incidència o suggeriment pregunta al personal de la biblioteca o contacta amb 

l’Àrea Tècnica enviant un correu a: cbl.area.tecnica@upc.edu 
 

 


