
Taller de Georeferenciacio

Nimia comunicació



Login/registre



Login/registre

• Per iniciar sessió hem d’anar a:
– https://accounts.google.com/

• Si no tenim compte de Gmail, Google Apps o 
Google Accounts:

– Per crear un compte de Gmail
• https://accounts.google.com/SignUp

– Per crear un Google Account:
• https://accounts.google.com/NewAccount



Ens registrem o iniciem sessió



Anem a Google Maps
https://maps.google.com/



Anem a Mis Sitios
Aquí mostrarà tots els mapes que hem creat,

així com les últimes cerques que haguem fet a Google Maps.



Anem a Crear Mapa



Introduïm el Títol i la descripció
del mapa



Privacitat del mapa

• Podem definir dos nivells de privacitat:

– «Público» - Compartit amb tothom, apareixerà als 
resultats de cerca i als perfils dels usuaris.

– «Publicación restringida» - Únicament visible i 
accesible per les persones que tinguin la direcció web 
exacta del mapa ( URL )

Més info sobre privacitat dels mapes:
http://support.google.com/maps/bin/answer.py?hl=e
s&answer=144365



Marcadors (I)

• A la part superior disposem de diferents
marcadors:

– “Marcador de posición”

– “Dibujar una línea”

– “Dibujar una línea a lo largo de las calles o 
carreteras”

– “Dibujar una forma”



Marcadors (II)

• A tots els marcadors podem introduïr un títol, així com
un cos en  text plà, text enriquit (amb format) o codi
HTML.

• A introduïr text enriquit, podem inserir imatges dins
de la descripció, que previament han d’estar pujades a 
un hosting/lloc web (no podem pujar imatges
directament a la descripció)

• Podem també inserir enllaços al nostre lloc web, així
com llists numerades, llistes de punts, canviar tamany, 
estil i Font del texte, etc…



Marcadors de posició tipus «xinxeta»

• A “marcador de posición” podem canviar l’imatge de 
la xinxeta, a escollir entre diferents xinxetes que ens
facilita google(Iconos predeterminados), utilizar icones
que ha haguem utilitzat (Mis iconos) així com utilizar 
altres imatges (Añadir un icono)

• Al inserir una icona nostra (Añadir un icono), aquesta
ha d’estar prèviament pujada a algún lloc web, i 
preferiblement ha de ser una imatge amb
transparències (GIF o PNG), i que la part central sigui
una “punxa” perque s’entengui on es dirigeix.



Inserim un marcador tipus xinxeta



Introduïm el texte que es mostrarà al 
globus



Introduïm el texte que es mostrarà
com a «Texto enriquecido»



Per canviar la imatge de la xinxeta, fem
clic al marcador dins del globus



Podem escollir entre diferents imatges
que ens ofereix google



O podem utilitzar una pròpia.
(ha d’estar pujada a un hosting o lloc web)





Traços de líneas per punts

• A “Dibujar una línea” podem dibujar traços, i 
definir l’amplada, color i transparencia 
d’aquest.



Fem clic a la icona al costat del 
marcador



Fem clic a «Dibujar una línea»



Dibuixem la línea fent clic al mapa i 
introduïm títol i descripció



Traçat de carreteres i carrers

• A “Dibujar una línea a lo largo de las calles o 

carreteras” podem dibuixar traçats sobre les 
carreteres sense esforç, pero només funciona 
sobre carreteres, no pot a qualsevol àrea del 
mapa.



Obrim la mateixa icona que ler la línea, 
i seleccionem «Dibujar una línea a lo largo de las calles o carreteras»



Traçem una linea sobre el mapa, i 
veiem com s’adapta a les carreteres



Fem clic a «Dibujar una forma»



Traç de àrees i formes poligonals

• A “Dibujar una forma” podem dibuixar formes 
poligonals lliures, i definir el color i 
transparencia tant del contingut com del 
borde exterior.



Fem diversos clics al mapa i tanquem
l’area fent 2 clics al primer punt



Hem de sortir de Google Maps i tornar a entrar.

Es un fallo de google que impedeix exportar el 
mapa just quan s’ha creat



Inserir iframe al web



Personalitzar el iframe



«Colaborar»

• Per defecte un mapa només el pot editar el 
propietari.

• Podem invitar a mes colaboradors

• Tenim dos opcions més per definir la privacitat i 
colaboració

– “Los colaboradores pueden invitar a otros.”
– “Permitir a cualquier usuario editar este mapa.”



Exportar

• Podem exportar el mapa a format KML



Importar

• Podem importar fitxers KML, KMZ o GeoRSS al 
nostre mapa de georeferenciació. Per 
exemple, podem exportar dades de Google
Earth, Zamiadroid i molts altres programes de 
georeferenciacio, i importarlos al nostre mapa.


