
Georeferenciació i 

Mapes temàtics amb 

instamaps





Instamaps permet la representació de dades: 

● geolocalització de punts, rutes, polígons
● associades a les geometries administratives (municipis, comarques, ...)
● o associades a les vostres geometries

La representació de dades geolocalitzant la informació proporciona elements per 
a l’anàlisi de les mateixes.

Què fa instamaps?



L’entorn instamaps
Punt

Lat 41.74019
Lon 1.82528

Ruta-Línia
[1.84158, 41.722130],
[2.1134948, 
41.51371],
[1.977539, 41.39432],
[1.23321, 41.12178],
[1.84158, 41.722130],
[2.1134948, 
41.51371],
[1.977539, 41.39432],
[1.23321, 41.12178]

Poligon
[1.27853, 41.704],
[1.02722, 41.368],
[1.50512, 41.435],
[1.55319, 41.563],
[1.52847, 41.671], 
[1.27853, 41.704]



L’entorn instamaps



L’entorn instamaps

Usuari 
edumet

Punt
Lat 41.74019
Lon 1.82528

Ruta-Línia
[1.84158, 41.722130],
[2.1134948, 
41.51371],
[1.977539, 41.39432],
[1.23321, 41.12178],
[1.84158, 41.722130],
[2.1134948, 
41.51371],
[1.977539, 41.39432],
[1.23321, 41.12178]

Poligon
[1.27853, 41.704],
[1.02722, 41.368],
[1.50512, 41.435],
[1.55319, 41.563],
[1.52847, 41.671], 
[1.27853, 41.704]

http://www.instamaps.cat/geocatweb/mapa.html?businessid=71d7e90706cc334eafe8f2b933765711#no-back-button
http://www.instamaps.cat/geocatweb/mapa.html?businessid=71d7e90706cc334eafe8f2b933765711#no-back-button
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✘ Crear el mapa
✘ Pujar les dades
✘ Aplicar categories
✘ Canviar el fons

Fer un mapa a instamaps

Georeferenciació



Crear el mapa https://goo.gl/FJmnJF



Pujar les dades



Aplicar color bàsic https://goo.gl/FJmnJF



Aplicar 
categories





Mapa de 
concentració



Mapes temàtics
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✘ Crear el mapa
✘ Pujar les dades
✘ Unió de les dades
✘ Aplicar categories
✘ Canviar el fons

Fer un mapa a instamaps



Estructura de les dades



geomet
ria

dades geojson

Taula de dades



Anem a fer un mapa d’atur per districtes municipals



Càrrega de 

geometries



Càrrega de les dades



Unió de les capes



Crear categories



Mapa resultat



Ús de les geometries

Municipis i comarques es poden seleccionar en el moment de la càrrega 
de les dades personals.

Per a la resta de geometries …  cal treballar una mica més. 
Barris de Barcelona
Districtes municipals de Barcelona
Països

http://bit.ly/1LI1i6V
https://github.com/martgnz/bcn-geodata
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=7a041985c83476bf7e6003acd86dfee1#2/39.2/4.0


diferents geometries

Barris de Barcelona
municipis de Catalunya
comarques de Catalunya 
serveis educatius
serveis territorials

Una geometria o polígon permet visualitzar divisions territorials i generar categories.
Les geometries dels mapes enllaçats es poden baixar i incorporar-les en els vostres mapes.

províncies Espanya
comunitats autònomes
països
continents
subregions del Món

http://agora.xtec.cat/formacio/zenit/

http://bit.ly/1LI1i6V
http://goo.gl/1di1lK
http://goo.gl/u3DuhC
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=bb31ddfe381c95c74b4b550d985b8a5d#9/41.5980/1.8622
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=2402b3dfabb6df47411cb28186c153b8#8/41.560/1.769
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=cf76d771e1d3fc980e622315ed7cbdbf&id=1697256&title=ProvnciesEspanya&3D=false#6/38.135/-6.482
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=d4d4b318f11895f1eaf400607b080dae&id=1697256&title=Comunitatsautnomes&3D=false
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=7a041985c83476bf7e6003acd86dfee1#2/39.2/4.0
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=dd44177cafc726588cf56e8544ae6db5&id=1697256&title=Geometriescontinents&3D=false
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=e6fa5e2f49f015069ad48e1c2fd8365f&id=1697256&title=SubRegionsmon&3D=false
http://agora.xtec.cat/formacio/zenit/


exemples que podem proposar als alumnes?

1. Mapa de la ruta d’una excursió (geolocalitzar)
2. Mapa temàtic de serveis del nostre entorn (categories)
3. Mapa de predicció meteorològica (dades obertes)



Geolocalitzar les etapes d’una excursió

✘ Determina els punts de la teva ruta
✘ Afegeix les icones corresponents
✘ Pots incorporar comentaris en els 

punts
✘ Compartiu la ruta en la galeria

Exemple: Rutes de Barcelona

Propòsan’s la teva ruta

http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=15a1e191d72913dc5e9eb99c14145a38#16/41.4322/2.1242


mapa de predicció meteoròlogica

✘ Seleccionar el fons més adequat
✘ Importar les dades del SMC
✘ Obtenir el codi per embedir-lo 
✘ Incorporar-lo en el blog de classe

Exemple: Pronòstic meteorològic

Afegim la predicció meteo al blog

http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=932e72b1f3f256d5f2260f7c1b7e68b6#8/41.303/1.445


alguns exemples de la galeria

Vida religiosa a Catalunya
Alcaldes i alcaldesses
Evolució cartogràfica del Delta de l’Ebre
Audioguies
Zones inundables
La paradoxa global d’Orient mitjà
Mines d’en Pujades
Allaus

http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.ht
ml?businessid=9f11f4eec3a2b70da395db69c
c9de743#9/42.5581/1.3568

http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=97c85d48f185a3d21d33f0933abad697#8/41.354/1.851
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=314f36f54935f381845f3f7ec0d5a44f#9/41.5816/2.1121
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=5a1acbc2ae8e212521b6242102f9b359#11/40.7012/0.5833
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=d598d26f81db93d275c6a12125a6c843#15/41.4971/0.4474
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=a6372c88e88218a66f508d0758bb3ce6#12/42.0226/2.9488
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=d6d995ade8414b76ce19e4dd3c51c72c#2/28.8/65.7
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=d6d995ade8414b76ce19e4dd3c51c72c#2/28.8/65.7
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=9f11f4eec3a2b70da395db69cc9de743#9/42.5581/1.3568
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=9f11f4eec3a2b70da395db69cc9de743#9/42.5581/1.3568
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=9f11f4eec3a2b70da395db69cc9de743#9/42.5581/1.3568
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=9f11f4eec3a2b70da395db69cc9de743#9/42.5581/1.3568


Relacionat amb la georeferenciació



ajuda

Formats suportats en la 
càrrega de dades pròpies

KML, KMZ, GeoJSON, GML, SHP(ZIP),
GPX, TXT, CSV, XLS, XLSX

Per fitxers grans pugeu-los al drive 
(sense convertir) o al dropbox.

Per geolocalitzar les dades

Ho podem fer, per:

- coordenades
- Adreces
- Codis administratius

Es poden crear geometries 
pròpies

La creació de noves geometries es 
pot fer amb l’eina polígon de 
l’instampas i descarregant el gjson

O bé descarregar el fitxer geojson 
d’un altre mapa de la galeria.

Càrrega d’arxius a instamaps

http://betaportal.icgc.cat/wordpress/carrega-de-dades-instamaps
http://betaportal.icgc.cat/wordpress/errors_carregar_arxius/


Alguns consells

Posar nom
No oblideu d’editar el nom del mapa 
abans de sortir o crear-ne un de 
nou.

Coordenades
En la càrrega de punts a partir d’un 
fitxer proveu amb  les coordenades 

✘ EPSG:4326 GPS
✘ EPSG: 25831

Ús de dades pròpies
Feu servir les dades ja carregades 
abans de pujar la mateixa 
informació una altra vegada.

Manteniment de dades 
personals
Elimineu aquelles dades que no 
utilitzeu en cap mapa.

Publicar
Publiqueu els mapes que poden ser 
d’interès col·lectiu.

Respecteu les disposicions de 
protecció de dades.

Compartir
Compartiu els vostres mapes i les 
vostres experiències. Per exemple a 
la Xarxa docent.

http://educat.xtec.cat/


Instamaps
No és tan conegut

No té límit de capes

Facilitat per representar dades obertes

Possibilitat de compartir dades

Treballa amb dades dinàmiques de 
diferents fonts

Fàcil representació de mapes temàtics 

Instamaps vs Google maps i Mobile history map

Google maps
És molt popular

Té límit de capes a afegir en els mapes

Mobile history map
Útil per fer audioguies i itineraris



 Per estar al dia podeu

 anar al blog 

D’instamaps 

I mirar les georeceptes



gràcies!

Any questions?

ftejero@xtec.cat
jgarrote@xtec.cat

mailto:ftejero@xtec.cat
mailto:ftejero@xtec.cat

