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Fig. 1 

Fig. 3 

 
 

La primera vegada que un home va 

organitzar símbols per representar 

elements geogràfics en un espai reduït, 

bidimensional, es va produir un fet 

importantíssim per el pensament abstracte, 

ja que d’aquesta manera es facilitava la 

comprensió de relacions 

direccionals, l’associació 

d’observacions i el 

descobriment d’estructures 

geogràfiques que únicament 

es podien conèixer quan es 

representaven en un mapa. 

Una pregunta adequada 

per plantejar-nos al inici 

d’aquest tema podria ser: que 

és la cartografia? Per 

respondre-la, primer de tot hauríem de 

perfilar el lloc que ocupa avui en dia en el 

nostre afany de coneixement i comunicació. 

Els inicis de tal plantejament es perden en 

la més primitiva història del home, però 

podem acceptar, sense un alt grau d’error, 

que en les formes més primitives 

s’utilitzaven veus i dibuixos per a la creació 

d’imatges mentals relacionades amb la 

comprensió d’objectes i les seves relacions. 

Una part significativa de l’interès de 

l’esser humà es centra en el que el rodeja, i 

el desig de representar adequadament 

l’organització espacial de les coses, 

particularment de les que formen el medi 

ambient, sembla ser tant normal com el 

respirar. 

Amb totes aquestes idees podem 

arribar a la conclusió que, en un sentit 

ampli, la cartografia inclou qualsevol 

activitat en la que la representació i la 

utilització de mapes tingui un interès 

bàsic.  

* Fig 1: Mapa amb brúixola i compàs.  

 

 

 

 

 

Un mapa és una representació i 

abstracció reduïda d’aspectes del món real. 

Per llegir un mapa és necessari 

comprendre els següents conceptes: 

 

 Un mapa transporta a l’observador a 

un punt vertical sobre el paisatge 

 L’escala de tots els objectes està 

reduïda. 

 No tots els objectes del paisatge hi 

apareixen (representació selectiva). 

 Tots els objectes es redueixen a 

símbols, paraules impreses o 

representacions gràfiques, o ambdues. 

A més d’aquests conceptes, els mapes 

també tenen un vocabulari associat amb el 

que és important estar-hi familiaritzat. Hi ha 

dues classes de vocabulari. El vocabulari 

general que consisteix en paraules 

utilitzades en el parlar quotidià que 

descriuen objectes i 

situacions 

representades als 

mapes. Senzills 

exemples com illes, 

llacs, carreteres i 

esglésies, així com 

també el Nord i el 

Sud, i grans 

objectes tals com 

països i continents 

que moltes vegades 

no es poden observar 

íntegrament, sent només 

possible als mapes. I el vocabulari 

específic que consisteix en els termes que 

tenen a veure en com els mapes 

comuniquen la informació. Per exemple, 

l’escala gràfica (Fig. 2) és un terme sense 

significat a menys que es conegui el seu us 

i propòsit. Altres exemples serien  la 

llegenda, la quadrícula, les corbes de 

nivell (Fig. 3), el punt de referència o cotes 

e isòpaques (línia de igual espessor 

d’estrats). A mesura que els mapes es 

 Exemple d’escala gràfica           Fig. 2 
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Fig. 5 

tornen més complexes o més específics a 

propòsit, la llista de termes específics es fa 

més extensa. 

 

Un convencionalisme en un mapa és 

un element que amb el pas del temps s’ha 

convertit en una norma en tots els mapes, o 

en els mapes més comuns. Alguns 

exemples poden ser: l’ús del color als 

mapes com una forma de simbolisme ha 

resultat ser un convencionalisme de 

manera que les zones blaves simbolitzen 

aigua en casi tots els mapes, exceptuant a 

les cartes nàutiques. El Nord es col·loca a 

la part superior del mapa. Les marques 

més grosses indiquen les característiques 

més importants. Finalment, és un 

convencionalisme que els mapes 

continguin cinc elements bàsics: títol, 

direcció, escala, quadrícula i llegenda. 

Un cop em vist les característiques 

generals del mapes, anem a classificar-los. 

Hi ha dues maneres de classificar: segons 

l’escala i segons el tema. 

Segons l’escala: 

 Planisferis o mapamundis, que 

representen la totalitat de la Terra i 

tenen una escala d’1:100.000.000. 

 Mapes continentals, s’hi representa 

un continent amb una escala que va 

d’1:10.000.000 a 1:1.000.000. 

 Mapes estatals, estats representats 

amb escales d’1:500.00 a 1:200.00. 

 Mapes regionals, fets a escales 

d’1:200.000 a 1:100.000. 

 Mapes topogràfics, que representen 

comarques o una part d’aquestes en 

escales 1:100.00, 1:50.000 i 1:25.000. 

Tot i que poden ser molt més detallats 

per a determinats usos.  

 Mapes a gran escala, que serveixen 

per representar àrees metropolitanes o 

urbanes, municipis, barris. S’utilitzen 

escales que van d’1:10.000 a 1:1.000. 

Segons el tema: 

 Mapes físics, que representen els 

accidents geogràfics principals 

(muntanyes, rius, llacs...). 

 Mapes climàtics, on es poden veure 

els diferents climes de la Terra o 

d’alguna part concreta. 

 Mapes botànics, amb la vegetació 

d’un lloc. 

 Mapes geològics, que presenten els 

tipus de roques i l’època de formació. 

 Mapes edafològics, amb els diversos 

tipus de sòls. 

 Mapes econòmics, on podem trobar 

les activitats econòmiques d’un 

territori. 

 Mapes de comunicacions, que 

indiquen les carreteres, les autopistes, 

els ferrocarrils...  

 Mapes de població, que indiquen les 

densitats de població. 

 Mapes lingüístics, que representen 

les llengües parlades en un territori. 

 I qualsevol altre tema que puguem 

representa en un mapa. 

 

 

 

 

 

 

És una entitat de la 

Generalitat de Catalunya creada 

a l’any 1982 que esmerça els 

seus esforços en situar en uns 

nivells d’innovació i modernitat 

els estudis i la producció 

cartogràfica fets a Catalunya. 

Mapa 

topogràfic del 

Puigmal. 

Muntanya de 

l’Alta 

Cerdanya.  

Ed. Alpina 

Fig. 4 
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A l’educació medi ambiental, els mapes 

són unes fonts molt útils per relacionar 

l’aprenentatge del món natural i l’impacte 

humà que s’exerceix sobre aquest. 

Els mapes proporcionen informació 

sobre distribucions de població, patrons de 

vegetació, cursos d’aigua i la localització de 

recursos naturals. També poden mostrar 

canvis en el paisatge amb el pas del temps, 

tals com la substitució de camps  i boscos 

degut al desenvolupament humà. Els 

mapes son eines per mesurar, interpretar, 

protegir, projectar i planificar un zona 

determinada. En qualsevol estudi d’un tema 

medi ambiental, la compressió del medi 

físic és essencial. Per exemple, en un 

estudi d’espècies amenaçades o en perill, 

un mapa pot definir les dades històriques, 

l’extensió actual i estimada d’una espècie 

animal que ha resultat afectada per 

l’activitat humana i que es troba 

amenaçada ara per el canvi climàtic. Els 

mapes poder ser un punt de partida per a la 

discussió, la investigació i la planificació. 

Per a nosaltres, l’elaboració d’un mapa 

és una manera d’augmentar la comprensió 

de la nostra àrea local. Ens haurem de 

posar en la pell d’un científic que 

necessita fer un plànol d’una zona natural 

dels nostres voltants. L’objectiu és mostrar 

la localització dels nius d’orenetes ja que 

s’ha anat observant una reducció del 

nombre d’aquets ocells durant els últims 

tres anys. Com aquesta espècie és troba a 

moltes localitats properes a Granollers, 

aquesta activitat es durà a terme a 

Montornès del Vallès. Més concretament a 

la zona de Can Xec, on al mig dia, un cop 

finalitzada la feina, dinarem tots junts. 

 

1. A l’arribar allà, el primer que farem 

serà recorre la zona observant i analitzant 

els límits, la vegetació, els cursos de 

l’aigua i els objectes artificials com 

embornals, fanals, etc. Ens haurem de 

fixar en els camins, les direccions 

d’aquests, els aspectes de seguretat vial o 

diferents tipus d’informació que puguem 

trobar-nos. 

2. Amb la primera passada haurem 

d’haver dibuixat una zona delimitada al 

nostre full de paper i haurem d’ assenyalar 

el Nord (recordeu-vos, els que tingueu, de 

portar la brúixola per compartir!) 

3. Un cop tenim ja el perímetre 

dibuixat, tornarem a fer una repassada per 

la zona amb la finalitat d’incorporar als 

nostres plànols, les diferents 

característiques de la zona, com ara la 

carretera representada amb una línia doble. 

Una zona arbrada que pot estar 

representada per un arbre o varis o un rètol 

on posi arbres. Els nius d’ocells que veiem 

es poden designar amb l’abreviatura “no” 

per exemple. 

4. L’últim pas per acabar de 

confeccionar els nostres plànols serà 

passar-los a net. Per això el professor us 

proporcionarà un full amb una casella on 

haureu de posar l’escala a la que heu 

dibuixat el vostre plànol. A més haureu 

d’orientar el vostre dibuix cap al Nord. 

Recordeu que al camp l’hem marcat amb la 

brúixola. I haureu d’incloure també la vostra 

llegenda personal que no té 

necessàriament que ser igual que la dels 

companys. 

Material necessari: 

 Llapis 

 Carpeta 

 Cinta mètrica 

 Regle 

 Brúixola 

 

 

 

 

 

 

Plànol de la zona d’actuació preferent  Fig. 6 
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1. Quan els alumnes hagin acabat els 

mapes, estaria bé que els treballessin per 

parelles o en grups de tres per fer 

comparacions, i després de fer un petit 

debat, que incorporin o ajustin la informació 

sobre els mapes elaborats. Dos mapes es 

poden posar un sobre l’altre i repenjar-los a 

una finestra per comparar la informació. 

Quan els alumnes estiguin d’acors, les 

característiques es podrien acolorir o tornar 

a dibuixar però aquest cop amb més detall. 

Per finalitzar digui als seus alumnes que 

posin un títol al mapa que han 

confeccionat. 

2. Si es pot disposar d’un ordinador i un 

canó de projecció, a la classe o a l’aula 

d’informàtica, és molt útil i de gran ajuda 

introduir el tema de la cartografia a partir de 

Google maps. És una eina que els alumnes 

d’avui en dia estan familiaritzats amb ella i 

al veure que estem tractant un tema proper, 

els hi serà molt més fàcil posar-se en 

situació. 

https://maps.google.es/ 

3. Si tenim algun o alguns alumnes que 

fan la feina d’una manera força més ràpida 

que els seus companys, podem animar-lo a 

que facin servir qualsevol dels següents 

productes de digitalització: 

a) MapCreator: és un software gratuït 

que permet crear tot tipus de mapes, de 

diversos estils i escales. 

http://www.primap.com/en/index.html 

b) FreeHand MX: programa de 

pagament però amb 30 dies de prova 

gratuïta. Amb aquest programa es pot 

digitalitzar qualsevol document, no és 

necessari que sigui un plànol, tot i que 

també fa la funció. 

http://www.adobe.com/products/freehand/ 

4. Seria interessant que els alumnes 

aprenguessin a fer servir l’escalímetre. És 

un instrument molt útil per mesurar sobre 

plànols i en el següent enllaç hi ha un 

tutorial amb vídeos que podem fer que els 

alumnes vegi per tal d’aprendre a fer-lo 

servir. 

http://tallerescalas.wordpress.com/4-con-

escalimetro/ 

 

5. A l’apartat on es parla del ICC potser 

algun alumnes es queda amb el dubte, o no 

acaba d’entendre a que es dedica aquesta 

entitat. Al següent enllaç del propi ICC es 

poden veure una sèrie de vídeos, produïda 

pel mateix ICC entre 2010 i 2011, explicant 

les activitats cartogràfiques principal que es 

desenvolupen al centre. És una sèrie 

estructurada en 8 capitols, cadascun dels 

quals compta amb la transcripció en català, 

castellà i anglès, i amb una ampliació de 

les paraules clau. 

http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Recerca-i-

docencia/Videos 

6. Per últim, si hi ha algun alumne que 

li agrada força la temàtica tractada en 

aquest treball, se’l pot informar que per la 

xarxa hi ha diferents pàgines amb 

continguts referents a la cartografia, com 

ara:  

http://www.cartesia.org/top.php 

Exemple d’orientació que es pot posar en el 

plànol  Fig. 7 

https://maps.google.es/
http://www.primap.com/en/index.html
http://www.adobe.com/products/freehand/
http://tallerescalas.wordpress.com/4-con-escalimetro/
http://tallerescalas.wordpress.com/4-con-escalimetro/
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Recerca-i-docencia/Videos
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Recerca-i-docencia/Videos
http://www.cartesia.org/top.php
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On podrà trobar molta informació 

referent al món de la cartografia. 

http://feeds.feedburner.com/tecnomaps 

On trobarà últimes noticies d’avenços 

tecnològics pertanyents als mapes, com 

l’última eina d’Appel per deixar de fer servir 

OpenStreetMap, etc. 

7. Per altra banda, si ens trobem amb 

un alumne o alumnes que els hi costa 

seguir l’activitat podríem aprofitar per 

posar-los amb parelles i que fessin 

l’activitat ajudant-se l’un de l’altre. 

8. A continuació s’exposaran alguns 

suggeriments de preguntes possibles 

d’examen de continguts: 

 Defineix amb les teves pròpies 

paraules el concepte de cartografia. 

 Que és un mapa? Com els podem 

classificar? 

 Enumera cinc tipus de mapes que 

coneguis i fes-ne una brau descripció. 

 Que entenem per escala d’un mapa? 

 Quins cinc elements bàsic a de 

contenir un mapa? 

 Quin tipus de mapa és el de la imatge? 

 

 

 Explica en unes cent paraules els 

principals passos que vàrem seguir 

per dibuixar el plànol de la zona de 

Can Xec. 

 Calcula la distància en kilòmetres 

entre Barcelona i A Coruña, passant 

per Zaragoza i Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 

Fig. 9 

http://feeds.feedburner.com/tecnomaps
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Fig. 2 

 
 

Per introduir el mapa topogràfic és 

necessari, en primer lloc, fer una breu 

introducció del terme topografia. 

La paraula topografia ve del grec i 

està composada pels termes topos que 

significa: Lloc, territori; i  -grafia que 

significa: Descripció, tractat, 

escriptura. Procedent, així 

mateix, del verb “grafo”, 

escriure, pintar, més el sufix   

–ia que indica qualitat. Per 

tant, el significat de topografia 

és: Descripció (en forma 

escrita o dibuixada) d’un lloc. 

Totes les operacions 

topogràfiques es redueixen, 

en últim extrem, a la mesura 

de distàncies i angles; la vista, 

com qualsevol dels altres 

sentits, te un límit de 

percepció més enllà del qual no es poden 

apreciar les magnituds lineals i angulars, i 

per tant, qualsevol mesura que obtinguem, 

ajudant-nos de la vista, no podrà ser sinó 

aproximada. 

Es facilitarà l’operació utilitzant 

instruments, objectiu dels quals no sigui tan 

sols efectuar la mesura, sinó el d’ampliar la 

percepció visual, disminuint amb això els 

errors propis dels nostres sentits; tot i així, 

mai aconseguirem eliminar-los per 

complert, per molta que sigui la precisió 

dels instruments citats. 

 

L’any passat ja vàrem veure que era 

un mapa topogràfic, però en aquest tema el 

definirem amb més detall. 

Els mapes topogràfics donen a 

conèixer el terreny que representen amb 

tots els seus detalls, naturals o deguts a la  

 

 

 

 

 

 

mà del home, i són, per tant, les 

representacions més perfectes d’una 

superfície de la Terra. Es denomina 

pròpiament plànol a la representació 

gràfica que per l’escassa extensió de 

superfície a que es refereix no exigeix fer 

us dels sistemes cartogràfics, es basin o no 

els treballs en la geodèsia. 

La unitat de longitud és el metro, que 

es defineix pràcticament com la que 

adquireix a cero graus centígrads un regle 

de platí i iridi, denominada metre dels 

arxius, que es conserva a la Oficina 

internacional de Peses i Mesures de 

Breteuil, a París. 

Tots els Estats tenen prototips (copies 

del regle citat) també de platí i iridi, els 

quals van ser sortejats al segle passat. 

El sistema mètric decimal, va néixer a 

la Revolució Francesa, i amb objecte de 

determinar la unitat fonamental es va 

mesurar un arc de meridià entre 

Dunkerque (França) i Barcelona, sota la 

direcció de Delambre i Mechain, construint-

se llavors per Lenoir i Fortin el metre dels 

arxius igual a la deumilionèsima part del 

quadrant del meridià terrestre, segons els 

resultat de la mesura efectuada. 

 

Teodolit  Fig. 1 

Sistema de referencia geodèsic 
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Fig. 3     Transportador d’angles 

 

Més recentment, en la Conferència 

General de Peses i Mesures, es va adoptar 

una nova definició: “el metre és la longitud 

recorreguda en el buit per un raig de llum 

en 1/299792456 segons” (inversa de la 

velocitat de la llum) una definició molt més 

precisa que l’anterior; amb això el metre 

passa a ser una unitat de mesura derivada 

del temps sense relació alguna amb unitats 

terrestres.  

La unitat de superfície o superficial, 

en topografia, és l’hectàrea, superfície 

equivalent a la d’un quadrat de 100 metres 

de costat i que te com divisors l’àrea 

(centèsima part de l’hectàrea) i la centiàrea 

(deumil·lèsima part de l’hectàrea, un metre 

quadrat).  

En estranyes ocasions s’utilitzen 

unitats múltiples d’una hectàrea; no obstant 

això, en alguna ocasió s’agafa el kilòmetre 

quadrat. 

Per últim, les unitats angulars. Per 

realitzar aquestes mesures tenim diferents 

tipus de graduacions. En aquest tema 

explicarem un parell. En primer lloc farem 

referència a la graduació sexagesimal. 

Aquesta graduació suposa una 

circumferència dividida en 360 parts iguals 

denominades graus, distribuïts en quatre 

quadrants de 90 graus; cada grau es 

considera dividit en 60 minuts i cada minut, 

en 60 segons. 

Un arc quedarà mesurat per número 

de graus, minuts i segons que comprengui, 

i es representa, respectivament, per un 

cero, un accent, o dos accents, col·locats a 

la dreta i a la part superior del número 

corresponent de la següent forma: 41º 36’ 

41”.  

 

I en segon lloc, però no per això 

menys important, estudiarem la graduació 

centesimal ja que avui en dia és una unitat 

angular que s’utilitza molt freqüentment en 

l’àmbit topogràfic. És d’us més còmode i de 

càlcul més senzill que el sexagesimal. En la 

graduació centesimal es considera dividida 

la circumferència en 400 graus distribuïts 

en quatre quadrants de 100 graus; cada 

grau compren 100 minuts i cada minut 100 

segons. 

Els graus, minuts i segons centesimals 

es designen, per distingir-los dels 

sexagesimals, per les lletres g, m i s, 

respectivament, col·locades d’igual forma 

que en la graduació sexagesimal; per 

exemple: 18
g
 25

m
 63

s
, o bé, per tractar-se 

de graduació centesimal: 18
g
 ,2563. 

 

 

 

Tot mapa o plànol, al haver de ser de 

dimensions normalment considerablement 

inferiors a les de la superfície que 

representa, s’haurà de dibuixar de manera 

que es constitueixi una figura semblant. I 

així, qualsevol mesura en el plànol i la 

homòloga al terreny estaran en una relació 

de semblança, variable d’un pla a un altre, 

però constant, sigui quina sigui la direcció 

que s’agafi, en un mateix plànol. 

Aquesta raó de semblança rep el nom 

d’escala i pot ser qualsevol, si bé, per una 

major comoditat, s’utilitzen sempre escales 

el numerador de de la qual sigui sempre la 

unitat i el denominador números senzills 

acabats en zero, com 1.000, 2.000, 25.00., 

etc. Una escala de 1:5.000 ens indica que 

cada centímetre del plànol representa 50 

metres del terreny. 

Dos són els problemes que representa 

l’ús d’escales: 1er, donada una magnitud 

del plànol, deduir l’escala que representa, i 

2n, donada aquesta última, calcular 

l’homòloga en el plànol. Per lo primer n’hi 
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Les corbes de nivell... 
o tancades volten el cim d’un 

pujol o collet. 
o situades unes vora les altres, 

indiquen un pendent escarpat. 
o molt distanciades indiquen un 

terreny relativament pla o suau. 
o separades uniformement 

indiquen un pendent regular i 
viceversa. 

o Els rius o rierola corren al costat 
de les corbes de nivell. 

Exemple de perfil topogràfic    Fig. 4 

haurà prou amb multiplicar la longitud 

mesurada en el plànol per el denominador 

de l’escala;  per lo segon s’haurà de dividir 

la longitud donada per el denominador 

mencionat anteriorment. 

En segon lloc, un terreny queda definit 

si a la projecció horitzontal acompanya la 

cota dels punts que serveixen per 

caracteritzar-lo; aquesta representació rep 

el nom de plànol acotat. 

Un plànol acotat sempre que les cotes 

es refereixin a punts ben escollits, és 

suficient per resoldre els problemes que es 

refereixin a desnivells, però ofereix 

l’inconvenient de no donar una idea 

suficientment clara del relleu, aquest queda 

molt més palès i, per dir-ho d’alguna 

manera, entra pels ulls, en els plànols amb 

corbes de nivell. 

Les corbes de nivell són les línies que 

uneixen en el plànol els punts d’igual cota. 

La figura sinuosa que forma en el terreny la 

bora d’un llac, per exemple, constitueix una 

corba de nivell. 

La equidistància és la diferència 

d’altitud entre corbes de nivell consecutives 

i el més freqüent és que siguin de 20 metre. 

Algunes corbes de nivell són més 

gruixudes i se’ls hi anomena corbes 

mestres. La equidistància entre corbes de 

nivell mestres sol ser de 100 m. Es pot 

conèixer l’alçada o cota de qualsevol punt 

del mapa mirant entre quines corbes se 

nivell està situat. 

 

El perfil topogràfic és la projecció 

dels punts d’una part de la superfície 

terrestre sobre un pla vertical, segons una 

direcció determinada. 

Realització d’un perfil topogràfic: 

Un cop escollida la direcció del perfil 

sobre el mapa, convé determinar la cota 

més alta i la més baixa en la línia del perfil 

per així situar sobre el full de paper 

mil·limetrat l’origen de coordenades. En el 

eix d’ordenades o vertical es representaran 

les altituds i en el eix d’abscisses o 

horitzontal les distàncies horitzontals. 

L’orientació del perfil sol fer-se 

presentant el Sud o l’Oest a l’esquerra del 

paper. Es col·loca el paper mil·limetrat de 

manera que el seu extrem superior 

coincideixi amb la línia del perfil a realitzar; 

en aquest mateix extrem assenyalarem 

cada una de les interseccions de les corbes 

de nivell amb el paper mil·limetrat. A 

continuació, es desplaçarà cada punt 

obtingut d’aquesta manera en línia vertical 

fins trobar en el paper l’altitud que li 

correspongui, assenyalada en el eix 

d’ordenades. 

Un cop realitzada la projecció de tots 

els punt de tall entre el paper mil·limetrat i 

les corbes de nivell afectades per el perfil, 

espacio espacio 
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Exemple de maqueta topogràfica  Fig. 5 

 
Un aixecament topogràfic 
consisteix en representar els 
elements singular del terreny en 
un plànol. 
Tots els elements del terreny 
queden definits per una sèrie de 
punts i cada un d’aquests punts 
representats en un projecte 
defineixen un conjunts de 
punts, i a quests a la vegada 
defineixen una corba de nivell 
que no és una altra cosa que la 
representació d’una cota 
determinada. 

s’obtindrà una successió de punts que 

s’uniran mitjançant una línia continua i 

corba, mai trencada, intentant, dintre del 

que sigui possible, que s’ajusti a la realitat 

del relleu. 

 

 

A continuació es mostra un exemple 

del que haurem de fer en aquesta pràctica. 

Si poguéssim serrar horitzontalment 

llesques del terreny, cada 5 o 10 meteres, 

el perímetre de cada una d’aquestes 

seccions de terreny, correspondria a una 

corba de nivell, en el mapa, i la distància 

existent entre elles, a l’equidistància. 

En la imatge reproduïda, les seccions 

del pujolet són projectades sobre una 

superfície plana, i conformen un mapa. 

Aquest mapa, construït sobre corbes de 

nivell, té una equidistància o interval de 

nivell de 5 metres. És com si talléssim 

llesques de pujolet, cadascuna d’un gruix 

de 5 metres, i després les col·loquéssim 

una a una sobre el mapa i tracéssim línies 

al seu entorn. 

Bé, un cop hem entès com es 

representa un plànol topogràfic d’una zona 

en concret, el que haurem de fer és 

justament l’operació a la inversa. Passar 

d’un mapa topogràfic a la realitat, o al 

menys a una representació de la realitat a 

escala. 

Per fer aquesta operació i obtenir 

d’aquesta manera el que anomenem una 

maqueta topogràfica a escala, ens seran 

necessari el següent material: 

 Plànol topogràfic que dibuixarem 

en un paper semblant al de 

l’exemple. 

 Planxes de suro de 50 cm x 50 cm 

amb un gruix de 5 mm que haurem 

de retallar amb la forma de les 

corbes de nivell. 

 Tisores o cúter per realitzar uns 

talls acurats. 

 Cola blanca. 

Un cop tinguem tot el material, haurem 

de començar a marcar les corbes de nivell 

al suro per poder, al finalitzar, retallar-lo per 

la línia. Hem d’anar en compte a l’hora de 

retallar ja que s’ha de mirar d’estalviar suro 

i poder així utilitzar tots els trossets 

restants. Per petit que sigui el tros pot ser 

que ens faci falta més endavant, per tant 

haureu d’anar guardant tots aquells retalls 

“sobrants”. 

L’escala recomanada per confeccionar 

el vostre mapa topogràfic és de 1:2.000 i la 

equidistància s’aconsella que sigui 10 

metres. Per això, en el material descrit, 

apareix que el gruix del suro sigui de 5 mm. 

Si agafem els 10 metres i els dividim per el 

denominador d’escala (2.000) dona com a 

resultat 0,005 m., o el que és el mateix, 5 

mm. 

espacio espacio 
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1. A la següent imatge es pot veure 

un exemple del treball que hauran de 

realitzar els alumnes a la segona sessió del 

temari. 

2. Per introduir el tema dels perfils 

topogràfics, pot estar bé que, si es disposa 

d’ordinador i de canó de projecció, a la 

classe o a l’aula d’informàtica, es comenci 

per un vídeo explicatiu. Aquest vídeo podria 

ser, per exemple, un disponible a la pàgina 

web de Youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=f841Dbk2

DI8 

Després se’ls podria demanar que 

visitessin la següent pàgina per que 

realitzessin l’exercici dels perfils 

topogràfics: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/

edad/3esobiologia/3quincena1/3quincena1

_contenidos_5a.htm 

3. Si algun alumne mostra un especial 

interès pel món de la topografia i la 

cartografia en genera, se’l pot engrescar 

per que visiti algunes pàgines que es 

dediquen a aquest “món” com per exemple: 

http://oros.orientacio.org/  

Aquesta pàgina del Club Esportiu 

d’Orientació OROS (del grec Oros = 

muntanya), neix de la necessitat d’oferir 

una continuïtat en la oferta d’orientació, 

dins del panorama de l’esport del lleure 

català. Aquí mateix es pot trobar informació 

pedagògica de diferents temaris relacionats 

amb la lectura de plànols i orientació amb 

mapes. 

4. Si algun alumne li costa en excés el 

fet d’haver de dibuixar el mapa topogràfic 

per la posterior confecció de la maqueta, 

podem donar-li el plànol de la següent 

pàgina amb la condició que haurà de fer els 

càlculs necessaris per escollir el gruix del 

suro adequat, atenent-se a l’escala que li 

proporcionem. El qual és 100m. / 25.000 = 

0,004 m = 4 mm.  

5. En el cas que tinguem alumnes que 

fan la feina d’una manera ràpida i eficaç, i 

per tant, acaben la feina abans que la 

resta, podem animar-los a fer un perfil 

topogràfic, ja sigui a classe o casa per 

entregar al proper dia. A la següent pàgina 

es mostra un exemple d’aquesta activitat 

on els alumnes hauran de calcular i 

col·locar en els requadres del mapa les 

cotes de nivell corresponents i realitzar, 

sobre paper mil·limetrat, els perfils 

topogràfics indicats. 

6. A continuació s’exposaran alguns 

suggeriments de preguntes possibles 

d’examen de continguts: 

 La paraula Topografia, quin origen i 

significat te? 

 Anomena les unitats de mesura 

que més s’empren als mapes i 

digues per a que es fan servir. 

 Que són les corbes de nivell? 

 Enumera els passos necessaris per 

elaborar un perfil topogràfic. 

 Descriu el procés d’elaboració 

d’una maqueta topogràfica. 

 

espacio 

Exemple de maqueta real        Fig. 6 

http://www.youtube.com/watch?v=f841Dbk2DI8
http://www.youtube.com/watch?v=f841Dbk2DI8
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/3quincena1/3quincena1_contenidos_5a.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/3quincena1/3quincena1_contenidos_5a.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/3quincena1/3quincena1_contenidos_5a.htm
http://oros.orientacio.org/
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  Exemple de plànol topogràfic per la confecció de la maqueta                    Fig. 7 

Exemple de plànol per la realització de perfils topogràfics         Fig. 8 
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Localització de les estacions del segment de Control     Fig. 2 

 
 

El GPS (del anglès Global Positioning 

System: Sistema de Posicionament Global) 

és un sofisticat sistema d’orientació i 

navegació. El seu funcionament està basat 

en la recepció i el 

processament de les 

informacions 

transmeses per una 

constel·lació de 24 

satèl·lits coneguda 

com NAVSTAR (del 

anglès NAVigation 

Sytem and Ranging), 

orbitant al voltant de 

la terra a diferents 

alçades al voltant del 

20.200 km. 

La constel·lació Navstar estava 

programada posar-la en funcionament a 

l’any 1992 però la catàstrofe del 

Challenger, ocasionada al 1986, va 

endarrerir  el posicionament dels tres últims 

satèl·lits. Tot i que en aquells moments ja 

era possible la utilització del sistema, a dia 

d’avui ja s’han col·locat a la seva òrbita 

respectiva els satèl·lits que faltaven. Cada 

satèl·lit dona dues voltes diàries al nostre 

planeta, per tant en fa una cada dotze 

hores. Les trajectòries i la velocitat han 

estat calculades per a que el conjunt d’ells 

formin una espècie de malla al voltant de la 

terra. Les seves òrbites el·líptiques estan  

 

 

 

situades sobre 6 plànols, a quatre satèl·lits 

per òrbita i amb una inclinació tal que 

sempre hi haurà sobre l’horitzó al menys 

quatre satèl·lits a qualsevol lloc del món. 

Amb aquesta disposició és possible 

que un receptor GPS, a qualsevol hora del 

dia o de la nit, a qualsevol lloc, amb 

independència de les condicions 

meteorològiques, ens pugui facilitar la 

posició que ocupa al rebre i processar les 

senyals emeses per un mínim de tres o 

quatre satèl·lits. 

 

 

Tots els satèl·lits disposen de dos 

panells solars que els hi proporciones la 

energia necessària, però en la resta de 

components podríem dir que han anat 

millorant en successives emissions. Els 

primers utilitzats tenien un pes de 400 kg i 

han anat augmentant el seu pes 

successivament fins arribar a quasi bé el 

doble en les últimes. 

Tots ells van equipats amb diferents 

antenes que utilitzen per comunicar-se amb 

els receptors i porten, a més, una altre per 

rebre instruccions des de alguna de les 

estacions de seguiment. 

Satèl·lit GPS   Fig. 1 
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Sistema Cartesiano 

Geocéntrico     Fig. 3 

Aquestes estacions són cinc; l’Estació 

Central està situada a l’Estat de Colorado 

(Estats Units) i les quatre restants una al 

Pacífic occidental, una altra al oriental, i les 

altres dues al Oceà Índic i al sud del 

Atlàntic respectivament. 

És fonamental que dintre del contingut 

d’un satèl·lit  hi hagi un rellotge vibratori, 

els últims han sigut de rubidi i de cesi, amb 

una precisió tal que s’estima que els de 

rubidi triguen en variar un segon 300.00 

anys, i una mica més els de cesi. El temps 

que marquen els rellotges es temps atòmic 

però no temps atòmic internacional, 

escales que difereixen en 10 segons. 

 

 

 

Per poder posicionar un punt és 

necessari que els satèl·lits, en el 

moment del missatge, ocupin 

la posició exactament 

definida. Una primera 

aproximació s’obté 

mitjançant la mitja del 

temps 

transcorregut des 

de el moment en el 

qual el satèl·lit passa 

per el perigeu aplicant les 

lleis de Kepler  però a aquests 

càlculs se’ls h iha d’afegir 

correccions degudes a 

les irregularitats en els 

seus moviments per 

diferents causes, com l’acció que exerceix 

la Lluna o el Sol sobre el satèl·lit, fins 

donar-li coordenades X, Y, Z, respecte a un 

sistema de cartesià geocèntric en el que 

l’eix Z coincideix amb el eix de rotació de la 

terra, l’eix Y és el diàmetre que pasa per el 

punt vernal y l’X és el perpendicular 

ambdós. Aquest sistema es provisional i 

només s’utilitza per les primeres 

coordenades dels satèl·lits.  

 

 

 

 

Un dispositiu receptor GPS està 

compost per una antena de recepció, un 

receptor i una calculadora. 

El receptor capta les ones 

electromagnètiques emeses per els 

satèl·lits GPS, que sabem que es 

desplacen a la velocitat de la llum (uns 

300.000 km/s). Amb aquesta dada podem 

saber la distància entre el satèl·lit i el 

receptor (d=v*t). 

El temps en rebre el senyal, des de que 

ha estat emesa per el satèl·lit, varia entre 

67 i 68 mil·lisegons, segon quina sigui la 

posició del satèl·lit respecte a la Terra i el 

receptor. 

Si coneixem la distància i la posició del 

satèl·lit, es possible dibuixar un cercle 

dintre del qual es troba necessàriament el 

receptor. 

Amb la recepció de quatre o més 

senyals de diferents satèl·lits de la xarxa 

GPS, l’ordinador integrat al receptor, 

calcula la intersecció de tres cercles (un 

per cada senyal) i estableix les 

coordenades de latitud i longitud. Amb la 

senyal del quart satèl·lit es podrà calcular 

l’alçada o cota. 

Es sol parlar de dos nivells de 

precisions: 

Standar Positioning Service (SPS): 

És la senyal GPS oberta estandar que 

utilitzen els receptors comercials, tenen una 

precisió de 100 m en  horitzontal i de 156 

en la vertical. 

Precise Positioning Service (PPS): 

Aquestes senyals estan codificades i 

solament son accessibles per aplicacions 

militars, o per a serveis civils autoritzats per 

els EEU. Aquest sistema ofereix una 

precisió de 22 m en horitzontal i de 27,7 m 

en vertical. 

espacio 
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Aquestes precisions es poden millorar 

força repetint el número de lectures d’un 

mateix punt amb petits intervals de temps i 

combinant més d’un receptor a l’hora. 

Aquest sistema s’anomena diferencial. 

 

 

El GPS està mol estès avui en dia, hi 

ha activitats actualment que el seu 

desenvolupament correcte és gràcies a 

aquesta “nova” tecnologia. A continuació es 

detallaran algunes d’elles. 

Navegació: Les aplicacions més 

esteses del GPS són en el terreny de la 

navegació aèria, terrestre i marítima. Una 

aplicació complementaria és el seguiment 

de flotes, mitjançant el GPS és possible 

saber per exemple, quan trigarà en arribar 

el pròxim autobús. 

Cartografia/Topografia: La tecnologia 

digital GPS permet confeccionar mapes 

geogràfics molt més precisos, millorant els 

que hi havia fins al moment. A més, la 

utilització d’aquesta eina a permès als 

topògrafs treballar d’una manera molt més 

còmode, ràpida i eficient. 

Investigació: El GPS és un instrument 

científic de precisió, permet monitoritzar 

nombrosos fenòmens com els moviments 

de l’escorça terrestres o les migracions de 

moltes espècies d’animals en combinació 

amb el sistema ARGOS. 

Temps lliure: A més del seu ús com a 

instrument d’orientació a la muntanya, el 

GPS s’utilitza també en nous tipus 

d’activitats d’oci com el “Geocaching” o 

“recerca de tresors” mitjançant el GPS. 

El GPS és una tecnologia amb un gran 

futur per davant i moltes aplicacions estan 

encara per sortir a la llum. 

 

 

 

 

El sistema GPS ofereix nombrosos 

avantatges: 

1. No requereix visibilitat de cap 

mena, així com amb un plànol has 

de situar-te tenint en compte allò 

que et rodeja. 

2. Es pot utilitzar a qualsevol moment 

del dia o de la nit i sota qualsevol 

condició meteorològica. Ja 

sabem com pot ser d’incòmode 

orientar-nos amb un mapa en una 

nit de pluja. 

3. S’obtenen uns resultats força 

precisos amb posicionament 

geodèsic. 

4. Si l’utilitzem per treballar, la feina 

se’ns torna molt més còmode, es 

pot realitzar amb menys gent i 

d’una manera més ràpida i eficient. 

 

Per contra, té algunes limitacions: 

Per poder treballar amb un GPS és 

important que l’antena GPS tingui una bona 

visibilitat, sense obstacles, cap almenys 

quatre satèl·lits. Algunes vegades les 

senyals dels satèl·lits es veuen bloquejades 

per edificis alts, arbres, etc. Degut això, el 

GPS no pot ser utilitzat en interiors. 

També és difícil fer servir un GPS al centre 

de les ciutats o entremig dels arbres. 

Per aquest motiu, hi ha algun tipus de 

feina en la que es recomanable l’ús d’altres 

aparells com les estacions totals. 
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Coordenades UTM     Fig. 6 

 

  

 

Visualitza el següent vídeo, a través 

d’internet, referent a un giny futur 

denominat “project glass”: 

http://www.youtube.com/watch?feature=pla

yer_embedded&v=9c6W4CCU9M4 

Ara respon, en un document a part, les 

següents qüestions: 

1. Què hi veus? (50 paraules) 

 

2. Indica quina aplicació apareix per a 

cada una de les imatges següents i 

explica la seva funció. Afegeix, també, 

possibles aplicacions extra de les que 

podria gaudir l’aparell. 

 

3. Vistes les seves possibilitats 

(localització, reconeixement 

d’imatges, etc.), com creus que és 

l’aparell? De quines característiques 

tècniques creus que disposa? 

Pots cercar informació a la web si ho 

consideres oportú, o incloure alguna imatge 

al respecte, explicant-la. 

4. Fins a quin punt creus que serà 

popular, útil i/o necessari el giny en el 

dia a dia d’un futur pròxim? 

5. Tens smartphone, o un ordinador 

personal? Utilitzes sovint alguns 

d’aquests productes? Quins? 

 

6. Creus que els serveis Google, sumats 

a d’altres com per exemple Facebook 

o Twitter, contribueixen a l’evolució i 

progrés de la societat? (75-100 

paraules) 

 

Un cop hem vist que el recurs GPS és 

imprescindible dintre de les noves 

tecnologies, anem a veure com, els 

processadors integrats, fan algun dels 

càlculs necessaris tant per calcular 

distàncies com àrees o posicions. 

El que primer haurem de fer és 

descarregar-nos el programa Google earth 

de la següent pàgina web: 

http://www.google.es/intl/es/earth/index.

html 

Segueix tots els passos que t’indiqui el 

programa d’instal·lació si no el tenies 

instal·lat prèviament. 

Amb aquest programa el que farem 

serà trobar les coordenades de la nostra 

escola i de la nostra casa amb la finalitat de 

poder calcular la distància. 

En primer lloc, com el programa per 

defecte ens dona les coordenades en graus 

minuts i segons,  haurem de canviar les 

opcions per obtenir les coordenades en el 

sistema Universal Transversal de 

Mercator (UTM). 

1. Selecciona “Herramientas” > 

“Opciones” al menú principal. 

2. A la pestanya “Vista 3D”, selecciona 

“Universal Transversal de Mercator” a 

la secció “Mostrar lat./long” 

3. A més, si vols veure la quadrícula amb 

la informació en dades UTM, només 

has de seleccionar “Ver” > 

“Quadrícula”, també al menú principal. 

4. La informació de les coordenades ha 

espacio 

Imatges del vídeo                             Fig. 5 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9c6W4CCU9M4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9c6W4CCU9M4
http://www.google.es/intl/es/earth/index.html
http://www.google.es/intl/es/earth/index.html


          Tercer ESO Tecnologia GPS  

 
 

 
5 

d’aparèixer d’aparèixer com a la 

imatge anterior: 

5. Selecciona al menú principal Añadir / 

Marca de Posición. Apareixerà un nou 

requadre on veuràs les coordenades 

exactes del punt. 

6. Desplaça la xinxeta fins la posició 

exacta de l’escola (fent zoom si és 

necessari).  

Ja pots obtenir les coordenades del 

l’escola, de casa, i d’allà on vulguis! 

Ara que ja sabem com aconseguir les 

coordenades d’un punt en concret, anem a 

veure com es calculen les distàncies entre 

punts. 

Per fer-ho necessitem la següent 

expressió matemàtica: 

 (  )  |  ⃗⃗⃗⃗  ⃗ |  √(     )
  (     )

  

 

on:  

 (  ) és la distància entre els punts A i B 

(     ) són les coordenades d’A 

(     ) són les coordenades de B 

 

Com a informàtica hem treballat el 

programa Excel, aquesta eina seria una 

bona opció per realitzar els càlculs de 

manera que cada cop que canviéssim de 

coordenades, automàticament ens 

aparegués calculada la distància entre els 

punts. 

Recordem que les coordenades estan 

expressades en metres, per tant el resultat 

també serà en metres. 

 

Aquesta última activitat és un exercici 

de recerca.  

1. En primer lloc, a les últimes 

activitats hem estat parlant de 

coordenades UTM.  

Fes una recerca per internet i fes 

un petit escrit, amb les teves 

pròpies paraules, del que significa 

UTM i qui va ser el seu precursor. 

(50 paraules mínim)  

2. Al inici del document s’ha 

mencionat que al 1986 va haver-hi 

una catàstrofe. Busca-hi informació 

i fes una petita redacció explicant 

els fets. 

3. Hem parlat de la constel·lació 

Navstar, no obstant això 

actualment hi ha més 

constel·lacions en funcionament 

que ajuden a tenir més precisió, a 

més hi ha països que volen posar 

en marxa les seves pròpies 

constel·lacions. 

Busca informació sobre els 

següents termes: Glonass (Rússia, 

actualment), Galileo (Europa, 

2015), Beidu (Xina, 2020). 

 

 

Ara que ja coneixes una mica més el 

funcionament dels sistemes de 

posicionament, redacta alguna utilitat que 

pugui facilitar-te el dia a dia en un futur no 

gaire llunyà. (100 paraules) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eq. 1 

espacio espacio 

En els GPS professionals, per 

a precisions centimètriques, hi ha 

l’opció de triar la constel·lació 

desitjada i inclús els satèl·lits. 

Això es degut a que els satèl·lits 

propers a l’horitzó tenen un error 

més elevat. 

Fig. 7 

Pantalla del GPS Leica 

1200 profesional  
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1. Per començar aquest capítol del GPS 

és recomanable, com sempre, introduir el 

tema amb uns vídeos explicatius. 

En aquest cas hem seleccionat un 

parell. El primer ens explica la manera de 

funcionar dels receptors GPS que es porten 

al cotxe, a la bicicleta o a la mà i serveixen 

per desplaçar-nos en temps real pels 

carrers d’una ciutat.  

http://www.youtube.com/watch?v=UwxoRG

EMwN4&feature=related 

Aquest vídeo introductori és força útil ja 

que és un sistema de posicionament amb 

el que els alumnes poden estar relacionats, 

ja que alguns dels pares, familiars o amics 

habitualment en tenen un. 

Per altra banda, s’exposa un vídeo una 

miqueta més tècnic per tal que l’alumne 

s’adoni que el GPS té moltes més 

aplicacions que no tant sols el guiar-nos 

per una ciutat. 

http://www.youtube.com/watch?v=OOUicNi

QLsk 

L’aplicació cartogràfica dels GPS està a 

l’ordre del dia i és una de les finalitats 

d’aquests dossiers que l’alumne prengui 

consciència d’aquest fet. 

2. Quan comencem a explicar les 

diverses utilitats del GPS, anomenen el 

sistema ARGOS. A la següent pàgina web 

podem veure descrites algunes de les 

seves labors més importants de 

monitoratge per satèl·lit: 

http://www.argos-

system.org/?nocache=0.542494772700592

9 

A la següent pàgina podrà trobar més 

aspectes de les aplicacions mediambientals 

dels GPS: 

http://www.cls.fr/welcome_es.html 

3. Quan fem referència a les 

coordenades UTM, potser hi ha algun 

alumne que li és més difícil d’entendre o 

simplement vol aprendre més sobre aquest 

tema, els sistemes de referència. A la 

següent pàgina l’alumne trobarà una 

extensa informació, tant imatges com 

explicacions, tot i que el professor haurà 

d’ajudar-lo a acabar d’entendre o a ampliar-

li els coneixements: 

http://www.gabrielortiz.com/ 

4. A l’exercici de calcular la distància 

entre dos punts amb coordenades UTM, és 

possible que hi hagi alumnes que no 

recordin com introduir fórmules al programa 

que es demana, l’Excel. Per això els hi 

podem proporcionar la següent pàgina 

web, on trobaran explicacions de tot allò 

que tinguin dubtes sobre el programa:  

http://www.aulafacil.com/Excel/temario.htm 

5. A l’activitat quatre, a l’apartat 3, es 

demana a l’alumne que busqui informació 

per la xarxa de les diferents constel·lacions 

de satèl·lits que diferents països volen 

posar en marxa en pocs anys. A la pàgina 

de l’Agència Espacial Europea (ESA), 

poden trobar informació del sistema de 

navegació Galileo. 

http://www.esa.int/esaNA/galileo.html 

Per trobar informació sobre el sistema Rus 

o el Xinès només cal posar el nom de la 

constel·lació al buscador de Google per 

que comencin a sortir resultats. 

6. A continuació s’exposaran alguns 

suggeriments de preguntes possibles 

d’examen de continguts: 

 A que fan referència les sigles 

GPS? 

 Anomena tres de les cinc estacions 

de control de la xarxa Navstar. 

http://www.youtube.com/watch?v=UwxoRGEMwN4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UwxoRGEMwN4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OOUicNiQLsk
http://www.youtube.com/watch?v=OOUicNiQLsk
http://www.argos-system.org/?nocache=0.5424947727005929
http://www.argos-system.org/?nocache=0.5424947727005929
http://www.argos-system.org/?nocache=0.5424947727005929
http://www.cls.fr/welcome_es.html
http://www.gabrielortiz.com/
http://www.aulafacil.com/Excel/temario.htm
http://www.esa.int/esaNA/galileo.html
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 Explica allò que hagis après de la 

constel·lació Navstar i anomena 

alguna constel·lació més que hagis 

après durant aquest temari. 

 Quines aplicacions pot tenir un 

sistema de posicionament global 

com el GPS? 

 Donades les coordenades:  

X1: 425917.72 m E 

Y1: 4582502.69 m N. 

X2: 440813.32 m E 

Y2: 4606877.05 m N 

Calcula’n la distància. 

(Es recomana que s’utilitzi la 

calculadora i es faciliti la fórmula 

del càlcul de distància.) 

2. Per últim i només per ampliar 

coneixements en aquells alumnes que ho 

demanin i els interessi la matèria, es 

recomana un material facilitat per Leica. 

http://eia.unex.es/EIIAA/GPS/GPSBasico.p

df 

D’aquesta manera l’alumnat podrà 

aprofundir en el món del GPS d’una 

manera molt més tècnica i amb 

coneixements d’un nivell una mica més 

elevat, per tant més complicat. 

 

Portada del fitxer GPS Basics de Leica    Fig. 8 

http://eia.unex.es/EIIAA/GPS/GPSBasico.pdf
http://eia.unex.es/EIIAA/GPS/GPSBasico.pdf
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