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PRESENTACIONS AMB MAPA.  Manual d’instruccions.
La idea d’aquesta eina és oferir una opció per a que qualsevol usuari del projecte IDE menorca 
pugui emprar els mapes per explicar qualsevol cosa: des de fets històrics, a rutes turístiques, o el 
que sigui.

Les aplicacions poden ser múltiples, tot depèn de la creativitat de cadascú. En definitiva aquesta 
eina  permet  construir  una  presentació  de  diapositives,  però  amb  la  singularitat  que  cada 
diapositiva incorpora un mapa dinàmic personalitzat. Ho explorem?

Portada i registre.
1 minut

Per  poder  emprar  l’eina  i  disposar  d’un espai  propi  on  anar  emmagatzemant  els 
mapes que anem creant hem de registrar-nos al sistema.

Entreu a la pàgina de mapes d’usuari de la IDE menorca: http://ide.cime.es/mapesusuari i 
apreteu a ‘inciar sessió’. 

Si ja us heu registrat prèviament ompliu les dades d’usuari i contrasenya. En cas contrari 
doneu-vos d’alta.

Si heu oblidat la contrassenya o l’usuari, aquest formuari també us dona l’opció de recuperar-la.  
Us enviarà un correu electrònic a l’adreça amb què us hagueu registrat amb el recordatori del 
nom d’usuari i la contrasenya.
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2 L’espai personal. Crear una presentació
1 minut

Un cop registrat al sistema, accedirem al nostre espai personal, on podrem veure tots 
els mapes i presentacions que haguem creat.  Per editar un mapa només hem de 
clicar damunt de la imatge. O podem crear un nou mapa clicant damunt ‘Crear nou 
mapa’.

Crear una nova presentació.
5 minuts

És important definir correctament les propietats del mapa per aprofitar al màxim les 
opcions de l’aplicació. La informació d’aquesta finestra serveix per descriure el mapa 
i pot tenir una gran utilitat per explicar qui i perquè ha fet el mapa. 

Quan creem una  nova  presentació  apareix  una  finestra  emergent  amb les  següents 

http://cartografia.cime.es I cartografia@cime.es I 971 35 62 35



4

característiques.  Tots  aquests  valors  es  poden  també  gestionar  més  endavant.  A 
diferència dels mapes a les presentacions aquests valors només estaran visibles en cas 
de voler  fer  pública  la  presentació,  des  de  la  galeria  de presentacions  de la  pàgina 
principal dels mapes i presentacions d’usuari.

Nom: És el títol de la presentació mapa que apareixerà 
a la galeria de presentacions publiques dels usuaris.

Descripció:  És  la  descripció  de  la  presentació  que 
apareixerà a la galeria de presentacions publiques dels 
usuaris.

Imatge  de  portada:  És  la  imatge  que  servirà  per 
identificar la presentació en la galeria de presentacions. 
La imatge no pot ser superior a 2Mb

Logo mapa: Encara no li hem donat ús a aquest camp. 
Cada diapositiva pot tenir un logo. En el futur en posar 
un logotip aquí s’heredarà a totes les diapositives.

Quan cliquem a crear s’obrirà la finestra de gestió de diapositives i podrem començar a 
crear!

Començar a crear diapositives. La portada.
10 minuts

Un cop creat  la presentació apareixerem a la finestra de gestió de les diapositives. 
Des d’aquí podrem anar afegint tantes diapositives com vulguem així com accedir a la 
previsualització de la  presentació,  eliminar la  presentació i  modificar  els valors de 
descripció, imatge i títol generals. 

La finestra de gestió de diapositives té aquest aspecte:

Des  d’aquesta  finestra  podrem  retornar  al  menú  inicial,  eliminar  la  presentació  o 
modificar  el  títol,  i  la descripció de la presentació des del botó de  configurar,  també 
podrem  previsualitzar  la  presentació  fent  click  a  la  imatge  dins  el  requadre  de 
previsualització i el més important podrem també afegir i gestionar les diapositives.
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Clicant al botó de  Nova Diapositiva  podrem començar a crear la primera diapositiva. Ens apareixerà una 
finestra amb molts camps per poder omplir (la gran majoria son opcionals) agrupats en quatre blocs:

Dins cada bloc trobarem els següents camps per omplir:

Generals Títol Permet posar un títol a la diapositiva. El títol apareixerà a la 
franja lateral sobre la imatge

Descripció La descripció és això, una descripció. Pot ser tant llarga com 
vulgueu. I pot contenir salts de línia, si fa falta. 

Imatge Permet seleccionar una imatge per acompanyar el títol i la 
descripció. No confondre aquesta imatge amb la imatge de 
fons de portada. 

Enllaços Target Permet  escollir  on  volem  que  s’obri  l’enllaç.  Hi  ha  dues 
opcions:

• _blank:  Obrirà  l’enllaç  a  una  nova  pestanya  del 
navegaord (és l’opció que recomanam)

• _self:  Obrirà  l’enllaç  a  la  mateixa  pestanya  on  hi 
hagi l’storymap.

Descripció Es el text que descriurà l’enllaç.

Link És la direcció de l’enllaç

Tipus de 
diapositiva

Tipus 
IMATGE

Imatge gran 
(de fons)

Quan escollim tipus imatge, apareixen aquests tres camps. 
Imatge  gran  (de  fons)  ens  permet  escollir  la  imatge  que 
servirà de fons de diapositiva. 

Títol El  títol  es  mostrarà  a  la  part  superior  esquerra  de  la 
diapositiva sobre la imatge de fon

Subtítol Davall el títol podrem escriure, si volem, un subtítol.

Tipus 
Mapa

Zoom Aquest camp s’omple de manera automàtica quan escollim el 
zoom que volem i fem click sobre el mapa per a seleccionar 
una ubicació en el mapa.

Capa de fons Ens permet seleccionar quin mapa de fons volem. Si triem un 
mapa d’abast global es veurà al mapa per tal que poguem 
triar una localització de fora de menorca. Si el mapa de fons 
és local, només veurem l’àmbit de Menorca.

Ruta wms La ruta i la capa WMS és una URL que ens permetrà posar 
qualsevol capa de la IDE menorca, la IDEIB o qualsevol altra 
IDE. Per trobar aquesta URL i el nom de la capa podeu veure 
el punt 5 on us ho explicam en detall.

Capa WMS

Altres Logo Per a cada diapositiva podem posar un logotip diferent. En 
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aquest camp escollim la imatge que volguem emprar. 

Enllaç logo Podem  associar  una  URL al  logotip,  de  manera  que  qui 
estigui  veient la presentació,  pugui  enllaçar  amb la pàgina 
web de la teva organització.

Text Botó video També tenim l’opció d’enllaçar un vídeo. L’enllaç a un vídeo 
apareixerà com un botó sota la descripció de la diapositiva. 
En aquest camp podem posar el text que volem que aparegui 
dins el botó

Iframe Video Per enllaçar un vídeo, aquest ha d’estar publicat a youtube. 
Des de youtube clicam a ‘comparteix’ i seleccionam l’opció 
d’insereix. El tros de codi que aprareix (que comença i acaba 
amb les  etiquetes  <IFRAME>)  l’hem  de  copiar  en  aquest 
camp del formulari de configuració de la diapositiva.

Data inici Permet  posar  una  data  d’inici  i  una  data  final.  Si  la  data 
actual està fora de l’interval d’aquestes dates, la diapositiva 
no es mostrarà.Data final

Identificador extern És un camp que permet posar un codi extern que volguem. 
És un camp que, de moment, no té funcionalitat associada.

Gestionar les diapositives i compartir la presentació.
2 min

Quan tenim unes quantes diapositives creades podem canviar l’ordre i controlar la 
visualització. També tenim l’opció de fer pública la presentació o només enviar l’enllaç 
a un amic o amiga amb qui la volguem compartir.

Des  d’aquesta  finestra  podem  controlar  l’ordre  en  què  volem  que  apareguin  les 
diapositives.  La  diapositiva  de  dalt  de  tot  sortirà  primer.  Podem  modificar  l’ordre 
arrossegant cada diapositiva al lloc que volguem (clic, mantenir apretat el botó esquerre i 
arrossegar). 
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També  podem  apagar  la  visualització  d’una  diapositiva,  que  no  es  mostrarà  a  la 
presentació fins que la tornem a activar. Es fa clicant la cona de l’ull.

Per últim, si volem fer pública la presentació a través de la pàgina del projecte de mapes 
d’usuari i l’IDE menorca només cal que activem l’opció dins la finestra de configuració de 
la presentació:  

Botó de configuració → Edita

Ara ja pots començar a crear la teva presentació!
Anima’t a explicar la teva història fent servir els mapes... 

...i si tens dubtes: cartografia@cime.es
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