
Guia ràpida de Google Maps  
 

Google Maps és un servei de google que ens proporciona mapes de tot el món i que es poden 
veure en el navegador web. Es pot trobar un punt exacte simplement escrivint el nom 
topogràfic, o bé l’adreça d’una ciutat; es poden fer rutes o calcular la distància entre dos punts; 
es poden fer mapes personalitzats; i a més, es poden veure com un mapa típic, en fotografies 
per satèl·lit o en relleus, o fins i tot, si han fet el servei, fotografies en 3D (street view). 
 
L’adreça és: http://maps.google.com; o bé la trobareu en la pàgina d’inici de Google, a la part 
superior, on hi ha diversos enllaços als seus serveis. 

 
En la pàgina inicial trobareu un mapa (normalment surt el d’Estats Units), però simplement 
escrivint un nom en el camp de cerca, anireu on vulgueu. Proveu el vostre poble o ciutat. Com 
veieu, a l’esquerra surten fotos o bé vídeos que hagin penjat altres usuaris. Això és el que 
farem. 
 
 

1. Clica l’opció Els meus mapes , per poder 
entrar a crear un mapa nou o editar els 
que ja tinguis, amb diverses etiquetes. 

 
 

2. En la nova pàgina tens dues opcions: 
Crea un mapa nou  o bé Afegeix 
contingut . Tria l’opció que sigui 
necessària. Ara et demanarà el teu 
compte Google (és el mateix de gmail). Si 
no en tens, pots crear-ne un de nou. 

 
3. Quan ja hagis entrat als teus mapes, podem crear-ne un de nou. Clica a Crear un 

mapa nuevo . Et sortirà aquesta pàgina, amb totes les següents opcions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una petita descripció 
del teu mapa. 

Per posar el títol. 

Selecciona el mapa sobre el 
que estàs treballant. 

Apropar-se o 
allunyar el mapa. 

Posar un marcador 
nou. Amb aquest 
treballarem força. 

Tipus de vista 
del mapa. 



Amb l’opció Col·laborar  pots fer que altra gent que vulguis pugui editar aquest mateix mapa, 
entrant amb la seva identificació de google.  
 

4. Per posar marcadors, selecciona la icona que sembla un globus i arrossega fins al lloc 
del mapa on la vulguis. Et sortirà la següent finestreta: 

 
 
Títol : escriu el títol que vulguis per aquesta 
etiqueta. 
 
En el camp de text pots escriure-hi de tres formes 
diferents: 
 
Text net : escriu amb el format predefinit a google 
maps. 
 
Text enriquit : pots utilitzar, entre altres, llistes, 
tipus de lletra o inserir una imatge mitjançant la url 
(adreça web on està la imatge). 
 
Edició d’HTML : aquí, a més, pots posar etiquetes 
HTML, amb la qual cosa ens dona la possibilitat 
d’incrustar vídeos o audios 
 
 
Per inserir un audio o un vídeo necessites l’etiqueta embed. Si tens els teus vídeos allotjats en 
algun servei com Youtube, MySpace, Podomatic, Clickcaster, etc, ja et donen l’etiqueta per 
inserir-la on vulguis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quan hagis fet tots els canvis que necessitis, 
simplement clica la icona FET. Veuràs, 
finalment, que quan hagis enganxat l’HTML al 
marcador i naveguis per Google Maps, 
t’apareixerà ja el vídeo o l’audio que hi hagis 
posat. Aquesta és la imatge d’un marcador on 
s’ha inserit un vídeo. 
 
 

Aquesta és l’etiqueta de YouTube 
que has de copiar i enganxar al 
marcador. Si utilitzes un altre 
servei, busca alguna cosa 
semblant. 


