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Instamaps: ADN 
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Eina per facilitar la creació de mapes dirigida a l’usuari no expert*. 

 

Plataforma WEB dissenyada per promoure l’ús i difusió de geoinformació.  

(Cal generar serveis sobre els productes en pro de la seva usabilitat.) 

Es desenvolupa en base a un prototip del mínim producte viable (MVP).  

*És l’usuari que amb el seu ús i comentaris ens va definint les seves 

necessitats i requeriments. 
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Usuari/usabilitat 

 

 

4 paraules 

4 frases 

4 imatges 
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Què permet fer?  

 

Funcionalitats  

Edició de dades  

Gestionar informació  

Publicar/compartir informació 
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10 



Crear geoinformació 
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Punts 

Línies 

Polígons 
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Càrrega de fitxers locals: 

kml, txt, csv, xls, xlsx, gpx, shp(zip), mapinfo, dxf, 

geojson and gml 

drag&drop o obrir fitxer 

suport per diferents sistemes de referència 

 

Dades al núvol (Google Drive, Dropbox, similars) 

 

 

Dades externes (Dades obertes, GeoServeis, Usuaris) 

 

 

Les teves capes (dades anteriors, històric) 
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10 

Visualització  informació: 
 
• Finestra lateral 
• Adaptat per mòbils! 



Càrrega de dades 
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Visualització   
informació: 
 
• Taula de dades 



Estil del mapa 
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bàsic: simbolització uniforme 

categories: color basat en els valors d’un camp de la 

informació associada  

Bombolles: Visualització en funció del valor d’un camp 

numèric de les dades 

concentració: mapa de calor basat en la densitat 

agrupació: simbolització per agrupament d’elements 

propers 



Operacions GIS 
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Unió per columna 

Punts dins de polígons 

Filtre 

Fusió de capes 

Altres... 



Funcionalitats de  

GESTIÓ de les DADES 
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Gestor de capes 

Configurar llegenda 

Canviar fons 

Exportar dades 



Gestor de capes 
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Opció descarrega 

Anar a 

Obrir taula de dades 

Eliminar 

Altres 



Canvi de fons 
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mapa simple 

mapa topogràfic  

Mapa híbrid 

Imatge 

Altres mapes 



Exportar 
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Capturar la vista (imatge) 

Imprimir la vista 

Imprimir mapa a escala  

(eina externa) 

Altres 



Publicació i compartició 
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Públic/privat (Galeria de Mapes) 

 

Altres opcions de publicació: 

Llegenda 

Reutilització de les dades 

Aspecte 



Galeria Pública i Privada 
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Visor 

10 



Visor + dades 
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Perfils ruta 
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Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya 

Parc de Montjuïc,  

E-08038 Barcelona 

41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) 

www.icgc.cat  

icgc@icgc.cat  

twitter.com/ICGCat  

facebook.com/ICGCat 

Tel. (+34) 93 567 15 00 

Fax (+34) 93 567 15 67 
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