
 
 

Abans de tot, cal registar-nos, clicant “Registra’t ” al 
botó superior de la dreta. 
 
Omplim les dades, acceptem les condicions d’ús i 
cliquem “Registra” 
 
Consultem el correu electrònic i veurem que hem 
rebut un missatge. Cal obrir-lo i clicar l’enllaç que ens 
dóna per tal d’activar el compte i ja ho tenim.  
 

 
Ja som dins. Veiem al menú superior diverses opcions 

 

 
 
    
 
 
 

 
Per començar anem a “Crear escenari ”. Ens 
demana fotografia  (serà la que il·lustrarà 
l’escenari), Títol , descripció , URL (per si hi ha 
una URL on s'explica el projecte, pot no haver-
n’hi), paraules  clau , població  o àmbit  
geogràfic . 
 
Tipus escenari , pot ser bàsic o col.laboratiu. 
Àrees del coneixement. Edat del públic. 
 
"Permetre adoptar l'escenari " per si més 
endavant vull crear unaltre escenari a partir del 
fet. 
 
Al final GUARDAR  

Anar a 
l’inici 

Per 
començar 

Per mostrar,  
editar... 

el meu escenari 
 

Per veure 
escenaris creats 
per altres usuaris 
 

   Fòrum 
 

Editar 
perfil. 

Tancar 
sessió 

 

Canviar 
idioma 

 



Apareix el mapa amb un cercador, podem navegar pel mapa fins trobar la nostra ubicació o 
posar al cercador una adreça o el nom del municipi. 
A partir d'aquí ja podem afegir diversos elements: 
 
 
Punt:   
Element que dóna informació. 
Col.loquem el punt amb el ratolí o 
posant l'adreça. Li hem de posar 
nom, descripció. Desem i obrim la 
galeria multimedia que ens permet 
associar-hi una URL, video, audio... 
I desem 
 
Anem als meus escenaris i el 
veiem, cal activar l'opció "publicar" 
perquè sigui visible 
 
Joc de preguntes:   
Element que permet fer preguntes 
sobre un punt. Posar nom, el punt, 
formular la pregunta, donar tres 
respostes i dir quina és la correcta. 
Es poden anar afegint preguntes en 
un mateix punt. 
 
Màquina del temps:   
Element que permet posar una 
galeria d’imatges sobre un mateix 
punt per veure el procés. nom i 
descripció després de desar posar 
la galeria d'imatges, anem dient el 
nom i la descripció i després la 
imatge, desar i "afegir instantània" 
 
Joc de pistes:  primer es posa el 
punt. Que serà l'inici, hi posem títol i descripció. Es pot fer que no es pugui continuar el joc 
sense resoldre les pistes. Podem posar imatges. Guardem i posem la primera pista: Nom i 
descripció, ho posicionem, guardem i si volem incorporem elements multimèdia. Es pot afegir 
una pantalla en resoldre la pista (un missatge, una URL un video...) 
 
Quan anem als meus escenaris, veiem tots els que hem creat. Podem “Editar ” (fer canvis, 
afegir punts, pistes...). “Configuració ” per canviar el nom, les etiquetes. “Duplicar ” (Si hem 
activat l’opció “Permitir adoptar escenario”). “Borrar ”, “Ocultar ” (si no el volem fer públic, 
aconsellable si encara no el tenim acabat. Fa molt lleig veure escenàris públics amb noms com 
Prova1, etc.) 
 

 
 
Si cliquem VER surt el mapa tal com el veuríem al dispositiu mòbil i el codi “html” per poder 
incrustar l’escenari en el nostre espai: Boc, Site, Wiki, Web...  
 
 


