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Navegació per satèl·lit  

(Font: Openclipart.org) 

El GPS i les seves infinites aplicacions 

Introducció al tema 

En qualsevol mètode de navegació es pretenen resoldre tres preguntes:  

1. On sóc? 

2. On vull anar? 

3. Com hi puc arribar? 

Segons el instrument utilitzat podem definir tres tipus de navegació: 

1. La navegació astronòmica. 

2. La radionavegació. 

3. La navegació per satèl·lit. 

Nosaltres ens centrarem en el tercer tipus de navegació però tot seguit farem una breu 

introducció als tres tipus. 

La Navegació Astronòmica. 

Era el tipus de navegació que utilitzaven els 

mariners per orientar-se en el mar.  Es tracta d’un 

tipus de navegació visual, basada en l’observació de 

punts rellevants de la costa i l’observació del 

firmament, de dia el Sol i de nit les estrelles. 

L’estrella més rellevant utilitzada en aquest tipus de 

navegació és l’estrella Polar que pertany a l’Osa 

Menor. 

    Carta nàutica 1762 (Font: Wikipedia) 

 (La navegació astronòmica només fa referència a la navegació marítima.) 

La Radionavegació 

La radionavegació és un mètode que és utilitzat tant en la navegació marítima com en l’aèria. 

El mètode consisteix en determinar la posició d’un objecte mòbil utilitzant senyals emeses per 

estacions terrestres. 

 

La navegació per satèl·lit 

La navegació per satèl·lit és un sistema que va aparèixer durant la dècada dels anys 70 degut 

a les seves característiques de precisió, cobertura 

mundial, baix cost i alta disponibilitat. Al començament 

s’utilitzava tant sols amb fins militars. Avui en dia es 

considera el futur de la navegació marítima, aèria i 

terrestre. 

La gran precisió que proporciona la tecnologia GPS, en 

anglès Global Positioning System (Sistema de 

posicionament Global), el converteix en una excel·lent eina de 
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treball per a determinar la direcció, espai i temps a qualsevol punt de la Terra i en qualsevol 

condició meteorològica. 

Tot seguit aprofundirem en aquest sistema de navegació. 

 

ACTIVITATS 

1. Què és la navegació per satèl·lit? 

2. Quina diferència hi ha entre la radionavegació i la 

navegació per satèl·lit? 

3. Busca per internet, en una enciclopèdia o en un diccionari. 

Què és un Sextant? Per a què serveix? 

 

 

Quins sistemes de navegació per satèl·lits existeixen? 

El més conegut és el sistema GPS. El seu nom prové de l’anglès Global Positioning System 

(Sistema de Posicionament Global). El GPS és propietat dels Estats Units 

d’Amèrica i proporciona als usuaris els serveis de posicionament, 

navegació i temps.  

Els encarregats del manteniment d’aquest servei són les forces Aérees 

dels Estats Units ja que en un principi tenia aplicacions només militars. 

Actualment, en canvi té una funció doble: militar i civil. En aquest últim 

cas amb algunes restriccions.  

El GPS està format per una constel·lació de satèl·lits. Però què és una constel·lació de 

satèl·lits? 

Una constel·lació de satèl·lits és un grup de satèl·lits 

que orbiten al voltant de la Terra amb un mateix fi. 

La constel·lació GPS té 32 satèl·lits en funcionament. 

Tot i així, el mínim que es necessita per poder navegar 

per tot el globus terrestre és de 24 satèl·lits, en 6 plans 

orbitals, com s’observa en la imatge, però es procura 

tenir-ne més funcionant per si algun satèl·lit fallés.  

 

 

Distribució satèl·lits GPS (Font: GPS.gov) 
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Però et preguntaràs: Què és un pla orbital? 

Quan parlem de pla orbital ens referim al pla geomètric en el 

que està continguda l’òrbita d’un objecte que orbita al voltant 

d’un altre. Podem definir un pla orbital amb només tres punts, 

en el cas dels satèl·lits aquests punt són: el centre de 

l'objecte més pesat (la Terra), el centre del segon objecte 

(Satèl·lit) i el centre d'aquest últim objecte passat un temps.  

Pla orbital (Elaboració pròpia) 

Els satèl·lits estan en òrbita a una distància de la Terra aproximadament de 20 200 km, pel que 

cada satèl·lit dona dos voltes cada dia. 

Entre 1978 i 1985 es van construir i enviar a l’espai els primers onze satèl·lits, que van estar en 

proves mentre s’acabaven d’enviar la resta. L’any 1995 van haver-hi en funcionament els 24 

satèl·lits necessaris. 

Els Estats Units tenen repartides per tot el globus terraqui estacions de control per a fer un 

seguiment de tots els satèl·lits i comprovar que el seu funcionament sigui correcte. En la imatge 

següent pots veure on estan situades aquestes estacions de control. 

  

Imatge estacions de control GPS (Font: GPS.gov) 

ACTIVITATS 

4. Què signifiquen les sigles GPS? 

5. En quin any es van enviar els primers satèl·lits a l’espai? 
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Però són els americans els únics que tenen satèl·lits en l’espai? 

Doncs la veritat és que no. Tant Rússia com la Unió Europea també han llençat 

satèl·lits a l’espai. Per part de Rússia amb la constel·lació GLONASS i amb GALILEO per part 

d’Europa. 

 Aquestes dues constel·lacions han estat dissenyades per a cobrir tot el globus 

terrestre per si la senyal dels satèl·lits GPS deixés de funcionar, ja que els Estats Units poden 

desconnectar l’enviament de dades en cas de conflicte o guerra. Tot i així hi ha receptors que 

treballen amb la constel·lació GPS i la GLONASS alhora, anomenada constel·lació GNSS. 

Constel·lació GLONASS 

La constel·lació GLONASS (Russian Global Navigation Satellite 

System), propietat dels russos, està formada per un total de 29 

satèl·lits, repartits en 3 plans orbitals. Però al igual que la 

constel·lació GPS tant sols són necessaris un total de 24 satèl·lits 

en funcionament. 

El primer satèl·lit va ser enviat a l’espai el 1982. En el pla original s’hauria d’haver completat la 

constel·lació el 1991 però no va estar complet fins a començaments de 1996. Tots els satèl·lits 

que formen part de GLONASS estan a una alçada aproximada de 19 100 km de la Terra i 

tarden una mitjana de 11h 15min a fer una volta. 

Les Forces de Defensa Aeroespacial Russes són les encarregades de que funcionin 

correctament tots els satèl·lits. Rússia té una estació de control central a Moscou i altres de 

secundàries en les ciutats de St. Petersburg, Ternopol, Eniseisk i Komsomolsk-na-Amure. 

 

Imatge cobertura glonass (Font: http://glonass-iac.ru/en/) 
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Imatge constel·lació GLONASS (Font: http://glonass-iac.ru/en/) 

 

Constel·lació GALILEO 

Una tercera constel·lació de satèl·lits és la construïda per la Unió 

Europea i que s’anomena GALILEO. El seu nom prové del 

astrònom italià Galileo Galilei. 

GALILEO està formada per un total de 33 satèl·lits orbiten a una 

distància de 23 600 km d’altura aproximadament i estan repartits 

en tres plans orbitals diferents, com s’observa en la imatge 

següent. 

 

 

Imatge òrbites constel·lació GALILEO (Font: AESA) 

L’any 2011 es van enviar a l’espai els quatre primers satèl·lits que formen part de la 

constel·lació. El 2012 se’n van enviar dos més i es preveu que l’any 2019 s’hagi completat la 

constel·lació. 

El sistema es complementa amb una sèrie d’estacions terrestres encarregades de controlar i 

gestionar la constel·lació. Les dues principals estan situades a Munich, Alemanya i a Fucino, 

Itàlia. 
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ACTIVITATS 

6. Completa el quadre següent sobre les diferències que existeixen  entre la constel·lació 

GLONASS i la GALILEO 

 

Ítems GLONASS GALILEO 

Propietari   

Número de plans orbitals   

Número de satèl·lits que hi ha a l’espai   

Distància aproximada a la Terra   

Any en què es va enviar el primer/s satèl·lits a l’espai   

Any en què es completa la constel·lació.   

  

7. Realitza la mateixa taula de l’exercici número nou però incorpora-hi la Constel·lació 

GPS. 

8. Qui era Galileo Galilei? Quins han estat els seus descobriments més importants? 

 

Però com funcionen els GPS?  

Un GPS, ja sigui en el GPS del cotxe, el del mòbil o el GPS per a 

excursionistes, és un receptor que realitza el càlcul de la seva posició de 

la mateixa forma en tots els casos. 

El GPS està format per una antena de recepció, un receptor i una 

calculadora. 

El receptor localitza com a mínim quatre satèl·lits de la xarxa, dels quals 

rep informació indicant la posició i el temps que marca el rellotge de 

cadascun d’ells. Amb aquestes dades el receptor calcula el retard de 

cada senyal, és a dir la distancia al satèl·lit, i així defineix la posició en 

què es troba utilitzant la trigonometria. 

Però et preguntaràs: per què fa servir quatre satèl·lits? Amb tant sols 

tres satèl·lits es podria fer el càlcul per obtenir les coordenades, però 

degut a la baixa precisió dels rellotges del receptor es recomana que 

s’utilitzin com a mínim quatre. 

Si rebem més de quatre senyals es simplifica el càlcul de la posició, aquest és més precís i la 

possibilitat d’error és més baixa. 

 
 
 
 
 
 

Receptor GPS 

(Font:pixabay.com) 
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Com obté les coordenades el receptor? 

Tenint en compte que les dades rebudes per a cada satèl·lit són la distància i posició d’aquest, 

és possible dibuixar un cercle dintre del qual es troba necessàriament el receptor en aquell 

instant. L’ordinador integrat a l’aparell, calcula la intersecció d’aquests cercles i estableix les 

coordenades geodèsiques del receptor. 

 

 
Exemple d’Intersecció de senyals  

(Font: openclipart.org) 
 

Exemple 3D d’Intersecció de senyals 
(Font: openclipart.org) 

 
 

Què són les coordenades geodèsiques? 

Les coordenades geodèsiques venen donades per la longitud, latitud i l’elevació. 

Aquest sistema de coordenades s’utilitza en geodèsia, navegació, cartografia i sistemes globals 

de navegació per satèl·lit, perquè la Terra no es una esfera perfecta. Pots observar la forma 

real de la Terra en la imatge següent. La paraula Geiode prové del grec: γῆ (terra) i ειδος 

(forma), que significa «forma aparent de la Terra» 

 

Geoide (Font: Wikipedia) 

Per poder entendre bé el concepte de coordenades geodèsiques necessitem conèixer els 

meridians i paral·lels, línies imaginàries en que s’ha dividit la Terra per poder representar-la 

millor. 
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Paral·lels i Meridians (Font: Wikipedia) 

Els paral·lels són línies paral·leles que divideixen la Terra horitzontalment. El paral·lel de 

referència (0º) és la línia de l’equador (marcada amb color vermell en la imatge inferior). 

I els meridians, en canvi, són les línies que divideixen la Terra verticalment passant per el Pol 

Nord i Sud, com es veu en la imatge. El meridià de referència és el meridià de Greenwich (0º) 

anomenat així perquè passa per la ciutat amb la què comparteix el nom (marcat en color negre 

sobre la imatge inferior). 

 

 

Situació del Meridià de Greenwich i l’Ecuador (Font: Wikipedia) 

Com es pot observar en la imatge, el Meridià de Greenwich passa per Catalunya. 

Ara ja es poden definir les coordenades geodèsiques: 

 Longitud (): distància en graus que hi ha des del meridià de Greenwich al punt en què 

ens trobem, 180º cap l’est  o cap a l’oest, seguint un paral·lel.  

 Latitud (): distància en graus que hi ha des de l’equador al punt en què ens trobem 

seguint un meridià. Comptat de 0º - 90º a partir de l’equador positivament cap el nord, 

negativament cap el sud. 

 Elevació o cota (h): altura en què ens trobem respecte el nivell del mar.  
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Latitud i Longitud (Font: Wikipedia) 

Exemples  

Tot seguit es mostra la latitud i longitud de les quatre capitals de Barcelona 

Ciutat Latitud Longitud 

Barcelona 41°23′20″N 02°09′32″E 

Lleida 41°37′00″N 00°37′00″E 

Girona 41°58′59″N 02°49′30″E 

Tarragona 41°07′00″N 01°15′00″E 

 

ACTIVITATS 
9. Quans satèl·lits són necessaris que siguin visibles per a obtenir un bon posicionament? 

Perquè? 

10. Com calcula un receptor GPS la posició en la que es troba? 

11. Per parelles realitzarem la simulació de com realitza el receptor GPS el càlcul de les 

coordenades d’un punt. Per a simplificar el càlcul utilitzarem coordenades cartesianes 

(X,Y) en lloc de coordenades geodèsiques (Latitud i Longitud). 

Posem-nos en situació: 

Estic situat a un punt P i rebo la informació de dos satèl·lits, 

satèl·lit A i satèl·lit B, dels quals conec les seves coordenades i la 

distància que tinc al satèl·lit A. Per a un error tècnic la distancia al satèl·lit 

B no ha arribat. A quina distància estic dels satèl·lit B en el moment que 

rebo les dades? 

Dades: 

Coordenades Satèl·lit A = (100, 100) km 

Coordenades Satèl·lit B =(150, 50) km 

Angle entre satèl·lits = 60º 

Distància receptor – satèl·lit A = 80 km 

Per a simplificar el problema direm que els 

satèl·lits es troben a una distancia de com a 

màxim 200Km del punt on estic situat 
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12. Busca la latitud i longitud corresponents a les següents ciutats amb l’ajuda de la pàgina 

de Google Mapes. 

Ciutat Latitud Longitud 

 40°24′59″N 03°42′09″W 

Lisboa   

 51°30′46″N 00°05′31″W 

París  02°20′56″E 

Roma   

Atenes 7°58′46″N  

Sidney  151°12′26″E 

 40°42′51″N 74°00′21″W 

13. Per quins altres països europeus, a part d’Espanya, passa el Meridià de Greenwich? 

14. A part de ser el meridià de referència en quan a la Longitud, en quin altre aspecte 

serveix de línia divisòria el Meridià de Greenwich? 

15. Quin és el valor de la Latitud i la Longitud de la teva ciutat? 

16. Quina serà la Longitud al Pol Nord? I la Latitud? 

17. Els valors de Latitud i Longitud venen donats per graus, minuts i segons. A partir de les 

següents dades, transforma-les en graus amb l’ajuda de la calculadora i digues si es 

tracta d’una Latitud o d’una Longitud.  

 Graus Minuts Segons  Longitud/ Latitud 

41°23′20″N 41º 23’ 20’’ 41,3889º Latitud 

12º41’33’’W      

2°9′32″E      

15º50’17’’N      

33°52′04″S      

00°05′31″W      

 

18. Busca amb l’ajuda de Internet a què ens referim quan parlem d’altitud respecte el nivell 

mitjà del mar i quin valor té a les ciutats de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. 

 

 

Quines aplicacions podem trobar? 

La navegació per satèl·lits és utilitzada en molts àmbits. Alguns d’ells ja són coneguts per 

nosaltres però n’hi ha d’altres, en què s’ha començat a utilitzar, que ens són desconeguts. 

Tot seguit explicarem breument com s’ha utilitzat aquest tipus de navegació en diversos àmbits. 
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Navegació personal 

Consisteix en un conjunt d’aplicacions per ajudar a les persones en la navegació. Un 

exemple són els aparells utilitzats pels excursionistes o per a 

gent que té necessitats especials, com són persones cegues o 

amb dificultats en la visió.   

Aquesta tecnologia s’està obrint camí mitjançant els 

telèfons mòbils o PDA. Les PDA tenen un sistema d’orientació 

on l’usuari pot seleccionar sobre la pantalla la destinació i el 

sistema li marcarà amb fletxes i direccions el camí a seguir.  

 Tots aquests avenços el que ens proporcionen és una 

ampliació de la navegació per satèl·lit per a un gran nombre 

d’usuaris. 

 

Aviació 

Els avions de tot el món utilitzen els GPS per augmentar la seguretat i eficiència dels vols. El 

posicionament i navegació que proporciona el sistema de navegació per satèl·lit fan possible la 

determinació tridimensional de la posició en totes les fases de vol, des de l’enlairament, el vol 

en ruta i l’aterratge. 

La navegació per satèl·lit permet a l’avió volar en rutes 

de major demanda, més favorables i eficients 

compartint l’espai amb les altres aeronaus. Per 

exemple, en l’espai aeri sobre els oceans ha 

estat possible reduir la separació entre avions 

sense afectar a la seguretat estalviant temps i 

combustible. 

 

 

Agricultura, gestió forestal i exploració de recursos naturals 

Aquestes diverses aplicacions inclouen supervisió geològica, gestió en els boscos, mineria i 

exploració de petroli. S’utilitza la informació que reben els receptors GPS per a produir mapes 

regionals precisos per a la supervisió i gestió de recursos. 

 Agricultura de precisió: els agricultors poden mesurar les dimensions de les seves 

terres amb gran precisió gràcies als GPS. Així poden reduir l’ús de substàncies 

químiques sobre zones cultivades i fer que els 

tractors o les màquines per la collita funcionin 

de forma automàtica. D’aquesta manera 

s’aconsegueix disminuir els costos de producció 

i minimitzar el impacte mediambiental de 

l’agricultura. A més, l’agricultor podrà supervisar 

la ruta del seu tractor i gravar la ruta exacta per 

a futures ocasions. 

Receptor GPS 

(Font:GPS.gov) 

 (Font:GPS.gov) 

 (Font:GPS.gov) 
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Carreteres i autopistes (Vehicles) 

Avui dia es poden trobar moltes aplicacions GPS en els diferents tipus de transport. Algunes 

d’elles són les següents: 

 S’ha millorat la gestió del trànsit gràcies al sistema de peatges en les carreteres 

controlades per tecnologia GPS. 

 Els conductors poden obtenir informació en temps real de la situació de la via per la 

que circulen i així evitar les àrees congestionades. 

 Permet a les empreses conèixer la posició dels vehicles en tot moment des d’un 

ordenador extern.  

o Per exemple, les empreses de repartiment poden saber si un camió va amb 

retard o es desvia de la seva ruta, ja que s’envia directament una senyal a 

l’empresa per avisar-la 

o En els sistemes de transport públic també s’utilitza per a informar als 

passatgers de l’hora d’arribada i millorar el seu funcionament puntual.  

o Els serveis d’emergències poden enviar el vehicle més proper al lloc de la 

incidència. 

A més, alguns vehicles ja disposen de sistemes GPS 

anomenats ADAS (Advanced Driving Assistance System), 

Sistema d’assistència en conducció avançada. Aquest 

sistema envia un avís a un centre d’urgències en el cas que 

el vehicle tingui un accident o pot avisar al conductor del 

vehicle quan hi ha un risc imminent. Inclús 

els és possible assolir el control del 

vehicle, en casos com per reduir la 

velocitat quan tenim condicions de 

visibilitat dolentes o si ens aproximem 

massa ràpid a una corba molt tancada. 

  

 

Aplicacions espacials. 

Aquests són utilitzats principalment en satèl·lits, però el seu ús s’està estenent en l’ús de 

vehicles espacials que han de treballar en altituds altes. Les principals aplicacions espacials de 

la tecnologia GPS són: 

 Determinació de l’òrbita de forma precisa. 

 La navegació en temps real en el vehicle per a la 
navegació, orientació i control. 

 Controls del trànsit i operacions de proximitat en vols a 
l’espai. 

 Llançament, entrada i aterratge de naus espacials. 

 

 

 (Font:GPS.gov) 

 (Font:pixabay.com) 
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Aplicacions marítimes. 

 Les aplicacions marines són una de les aplicacions 

originals del sistema de navegació per satèl·lit. En aquest camp el 

GPS és un instrument de posicionament molt útil degut a la bona 

visibilitat del cel i a la poca precisió que és necessària en la 

majoria d’aquestes aplicacions.  

Avui en dia, els receptors GPS han arribat a ser un equip essencial 

dins de les embarcacions de qualsevol mida per a poder navegar, 

mesurar la seva velocitat i determinar la seva posició el tot el món, 

tan en alta mar com dins dels ports, amb més seguretat i 

eficiència. 

Algunes de les aplicacions marítimes són: 

 Realització de topografia submarina per a una 
navegació segura. 

 Pel posicionament de les boies. 

 Localitzar perills en la navegació i les cartes 
nàutiques. 

 Coma eina auxiliar en atracament y maniobres dins 
del port. 

 

Un exemple en concret el podem trobar en les embarcacions comercials de pesca que utilitzen 

la navegació per satèl·lit per navegar fins als punts de pesca i per a motoritzar les migracions 

dels peixos. 

 

 Geodèsia i topografia 

 
Les aplicacions geodèsiques requereixen una 
precisió de posició centimètrica o mil·limètrica i 
inclouen aplicacions com ara la vigilància dels 
moviments de les plaques de l’escorça terrestre 
o les plataformes de gel, sovint involucrant 
extensos post-processos. 

 
En topografia i cartografia la recollida de dades 
amb sistema GPS és molt més ràpida que les 
tècniques convencionals, ja que es redueix la 
quantitat d’equips i la mà d’obra necessària. Un 
sol topògraf pot realitzar en un dia el que tot un 
equip, amb altres mètodes, faria en varies 
setmanes. 
 
 

 

 (Font:GPS.gov) 

 (Font:GPS.gov) 

 (Font:pixabay.com) 
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 Altres aplicacions 

 Seguretat civil: en cas de crisis o emergències (terratrèmols, inundacions, incendis 
forestals, etc) per a coordinar el rescat de persones és necessari conèixer en temps 
real la topografia, els mapes de riscs, les possibilitats de fonts d’energia i  aigua 
alternatives. 

 Arqueologia: quan els arqueòlegs excaven una zona, fan un mapa en tres dimensions 
detallant on es troba cada artefacte trobat amb l’ajuda del sistema GPS.. 

 Control d’animals: Es tracta de posar un aparell capaç de registrar els moviments de 
l’animal, a través de rebre les dades del sistema GPS, i així a part de tenir-los 
localitzats es pot estudiar el seu comportament. 

 Ús penitenciari: Localització en tot moment de presos amb permisos penitenciaris 
temporals mitjançant braçalets amb GPS. En cas de trencar algunes de les condicions 
establertes se’ls pot enviar un missatge d’avís.  

 
 

ACTIVITATS 

19. Quantes de les aplicacions mencionades coneixies? 

20. Enumera les aplicacions del receptor GPS en els vehicles. 

21. En grups reduïts, treballeu en grup una de les aplicacions explicades i realitzeu un 
mural que reflecteixi l’aplicació escollida. 

 
 
 
 

Activitats finals 

1. Sabies que amb el buscador de Google, dins de Mapes, pots conèixer les coordenades 

de qualsevol localització? Per exemple, si volem saber en quines coordenades 

geodèsiques es troba la Sagrada Família seguirem els passos següents: 

a) Buscarem les coordenades de la ciutat on es troba el monument en la pàgina 

web següent: http://www.bing.com/maps/ 

Latitud Longitud O el què és el 

mateix: 

Latitud Longitud 

41,3888 N 2.15888 E 41°23′20″N 02°09′32″E 

 

b)  Ara anem al Google Maps i Busquem “Sagrada Família” 

c) Tot seguit ens fixem en la barra del navegador: 

 

 

 

 

http://www.bing.com/maps/
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d) Hem hagut de buscar els números que són semblants a la Latitud i la Longitud 

de la ciutat de Barcelona. A més també sabrem que els números estaran 

acompanyats de les lletres N (Nord) i E (Est). 

e) Ja tenim les coordenades de la Sagrada família!  

Latitud Longitud 

41.403591 N 02,17436 E 

 
Ara és el teu torn. Esbrina quines són les coordenades geodèsiques del teu 

institut o escola. I les de casa teva? Hi ha molta variació entre unes i les altres? 

(No és necessari que em diguis a quina elevació del nivell del mar estan.) 

2. Amb l’ajuda de la pàgina web que et proporcionem  digues quants satèl·lits hi ha de 

cada constel·lació (GPS, GLONASS i GALILEO) sobre les coordenades de la teva 

ciutat. La pàgina web és la següent:  

http://www.spectraprecision.com/gnss-planning-17876.kjsp 

Un cop posades les coordenades de la teva ciutat, per a contar els satèl·lits dirigeix-te 

a la pestanya “Gràfica del Cielo” 

 

3. Amb l’ajuda del buscador de Google esbrina quès és la “Basura espacial”? Com creus 

que podríem millorar o evitar que cada vegada sigui pitjor?  

ACTIVITATS d’AMPLIACIÓ 

1. Realitza a partir del material proporcionat un resum més detallat de com els receptors 

GPS calculen les seves coordenades GPS a partir de les dades obtingudes dels 

satèl·lits. 
http://peprifa.cat/arees/tcn4/10-11/proj/GPS-aleix/sistema.html 

2. Realitza una cerca de mapes antics de la teva ciutat i compara’ls amb un mapa actual 

de la zona. Reflexiona en com repercuteix aquest fet en la realització de mapes per als 

receptors GPS dels vehicles. 
 

ACTIVITAT FORA DE L’AULA 
1. Alguns receptors GPS a més del plànol, porten incorporada informació de botigues, 

restaurants, escoles, monuments, etc que són importants o interessants per als 
usuaris. Per parelles o en grups de tres  i amb l’ajuda d’un plànol de la teva ciutat, que 
et proporcionarà el teu professor, realitza la senyalització de: 
 

 Els restaurants de la zona 

 Les botigues de menjar o supermercats 

 Zones verdes (parcs) 

 Les zones de joc per a nens 

 Escoles o Instituts 

 ... I qualsevol altre tipus de botiga o tenda que creguis que és important que 

surti en el plànol. 

http://www.spectraprecision.com/gnss-planning-17876.kjsp
http://peprifa.cat/arees/tcn4/10-11/proj/gps-aleix/sistema.html

