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La família professional d’Informàtica i comunicacions de l’INS Milà i Fontanals facilita en el 
núvol diversos servidors per a que els alumnes hi puguin desenvolupar pràctiques. L’accés a 
alguns servidors només està actiu per a determinats cicles-nivells. 
 

Login:  Grup on està matriculat seguit de _ i usuari iEduca 
    on grup és smx1, smx2, dam1, dam2, daw1, daw2. 
    Exemple, un usuari pgotera de iEduca que és de dam2 
    té com usuari: dam2_pgotera 

 

Contrasenya: 5 darrers caràcters del nif amb lletra final en majúscula. 
Cada alumne és responsable dels continguts del seu compte en els diferents servidors i seria 
convenient que canviés la contrasenya a cadascun dels servidors on té accés. La contrasenya 
inicialment és la mateixa a tots els servidors, però el canvi afecta únicament al servidor on es 
canvia. 

SERVIDORS 
Adreça 

Port 
Observacions 

Oracle  
(v. 21c) 
 

Només des 
d’escriptori 
Isard 

169.254.254.254 
1521 

Servidor Isard 
(cal tenir la interfície 

de xarxa 
milaifontanals5 

activada) 

Accés: 
• Via consola sqlplus en remot. 
• Eines clients diverses (SQL Developer) 
 

Conté un esquema buit dins BD XEPDB1 per a cada usuari, 
per a us personal de cada alumne. 
 

El canvi de la pròpia contrasenya es pot fer, estant connectat, 
amb la instrucció: 
 

password  

MySQL 
(v. 5.7.32) 
 

Núvol 

51.68.224.27 
3306 

Accés: 
• Via consola mysql en remot. 
• Eines clients diverses (MySQL Workbench) 
 

Conté una BD buida per a cada usuari, de nom igual al 
d’usuari, per a us personal de cada alumne. 
 

Tothom té accés de lectura a les BD musica i empresa 
(disposeu esquemes ER en aula Classroom de Reporting). 
 

El canvi de la pròpia contrasenya es pot fer, estant connectat, 
amb la instrucció: 
 

set password = 'nouPassword' 

PostgreSQL 
(v. 10.15) 
 

Núvol 

51.68.224.27 
5432 

Accés: 
• Via consola psql en remot. 
• Eines clients diverses (pgAdmin) 
 

Conté una BD buida per a cada usuari, de nom igual al 
d’usuari, per a us personal de cada alumne. 
 

Tothom té accés de lectura a les BD foodmart i empresa 
(disposeu esquemes ER en aula Classroom de Reporting). 
 

El canvi de la contrasenya es pot efectuar, estant connectat, 
amb la instrucció: 
 
alter role "nomUsuari" password 'nouPassword' 

JasperServer 
(v. 6.4.3) 
 

Núvol 

51.68.224.27 
8080 

Accés via web: 
• http://jrs.infomila.info 
• http://51.68.224.27:8080/jasperserver 
 

El canvi de la contrasenya es pot efectuar des de la pantalla 
de connexió, activant l’opció Change Password que apareix 
sota els camps per introduir Usuari i Contrasenya. 
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