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Sessió 01. Google Maps
Conceptes

• Google Maps (Google Street View)

• Google Earth HD (aplicació per a PC de Google Earth)

• Google My Maps

• Tutorial en anglès: https://youtu.be/fLhyr5MGi2g

Desenvolupament de la pràctica

Cal elaborar un mapa amb l’ajuda de Google My Maps que contingui:

• La indicació de 6 elements ubicables en un mapa (llocs, rutes, personatges, espècies animals, 
esdeveniments, campanyes, notícies, objectes, tecnologies, programaris ...)

• Aquests elements han de tenir relació amb el tema triat per al concurs Salvem el 
planeta

El mapa ha de contenir, com  mínim:

• Un títol general del mapa amb una descripció del contingut general del mapa
• Tres capes
• Un títol per cada capa amb una descripció de l’element 
• Dos recursos audiovisuals relacionats amb el tema que hagis triat per cada un dels 6 elements 

de manera que s’entengui la relació de l’element amb la fotografia i la descripció

Compartireu el mapa:

• per editar amb dues persones més i el professor (grup de 3 persones).  
• Correu electrònic: farrandoCaparrella@gmail.com 
• Creareu un missatge personalitzat informant del compartiment del mapa

https://youtu.be/fLhyr5MGi2g


Exemple de mapes

• Els sis grans deserts del planeta
• El control de l’aigua: sis punts calents al planeta
• El mapa canvi climàtic. Sis proves de la seva existència
• Biodiversitat. Les sis espècies recuperades de l’extinció
• El niño. Sis testimonis dels seus efectes  

Avaluació

• 2 punts

Per a obtenir 1 punt, el mapa haurà de:

• Haurà de complir amb totes les especificacions esmentades en aquest enunciat
• Haurà de ser un mapa coherent, que sigui fàcilment comprensible, didàctic i que promocioni la

informació sobre el tema triat

Per a obtenir 2 punts, el mapa haurà de:

• Contenir el doble de requeriments (12 fotos x 6 capes) que es demanen de manera bàsica
• Contenir recursos de My Maps que no estiguin inclosos expressament en la pràctica
• Es valorarà la capacitat del mapa d’atreure l’atenció de l’usuari

Correcció

• La correcció es farà a partir del missatge personalitzat de compartiment que rebrà el professor
• Correu electrònic: farrandoCaparrella@gmail.com 

Nomenclatura

En el nom del mapa, al final, cal que aparegui el cognom de l’alumne. 

Exemple:

• Sis deserts i sis boscos. Contrastos al planeta terra. Per Jordi Farrando
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