


Perquè?
Una de les mancances detectades en el decurs de l'elaboració del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de  
Catalunya va ser que l'eina de la georeferenciació no està prou estesa entre les nostres entitats. El present  
taller pretén contribuir a solucionar aquesta mancança de manera molt pràctica. L'objectiu d'aquests tallers és 
que  almenys  l'entitat  receptora  del  nostre  expert,  acabi  el  taller  tant  amb  la  l'eina  instal·lada  i  en 
funcionament,  com amb les  idees clares  per  a  poder  mantenir  sense problemes aquesta  eina el  màxim 
adaptada possible a les necessitats de l'entitat.

Com?
D'entre les entitats que compliu els requisits esmentats més avall, triarem algunes per a fer d'amfitriones del  
nostre expert i les altres (en les properes hores-dies) us indicarem dates i llocs de celebració del taller per a  
que us hi pugueu sumar i intentarem que també tingueu l'eina implantada i en funcionament un cop hagi  
acabat el taller. No cal dir que deixarem una línia oberta per a dubtes un cop instal·lat el programa, així com 
tutorials “on-line” que ja us indicarem com trobar-los.

Requisits
Els requisits de formació més elevada són per a poder insertar la finestra dins del web de l'entitat. 

• 1 ordinador amb connexió a internet adsl/cable de 1Mb mínim o mòdem 3G amb cobertura. 
• 1 projector amb cable VGA/DVI o HDMI (depèn de l'ordinador. En principi ha de funcionar amb VGA). 
• Si pot ser, sistema de megafonía bàsic (micròfon i altaveus) per a no elevar la veu, en cas de ser molts 

assistents en una gran sala.
• Per al manteniment de l'eina, cal tenir coneixements mínims d'ofimàtica (saber manejar un ordinador a 

nivell usuari, navegar per internet i usar “google maps” a nivell de consulta bàsica).
• Per a insertar la “finestra” cal disposar de l'autorizació d'accés al panell d'administració o edició de 

contingut de la seva web, com administrador o usuari amb permisos per a crear notícies, pàgines o 
articles en la seva web.

• En principi, portals com Joomla, PHPnuke, Drupal i la majoria de gestors haurien de suportar entrar 
iframe com a contingut d'una notícia, article o pàgina. En cas contrari, es necessitaran coneixements 
bàsics d'HTML i accés al FTP d'aquesta. 

• Cal disposar d'una bateria d'activitats o accions a georeferenciar, textos, imatges, enllaços, 
localitzacions exactes, etc. abans de començar el taller. Un llistat de categories i tipologia d'informació 
que vulgueu incorporar a georeferenciar seria interessant d'enviar-nos per a fer-nos una idea abans de 
començar el taller

• Per a les entitats que vulguin incorporar la possibilitat que elles mateixes o els usuaris puguin 
georeferenciar fotografies, accions o activitats des dels mòbils, ho han d'indicar, han de dur i disposar 
de terminals Android amb GPS i amb l'app gratuïta Zamiadroid instal·lada i han d'indicar quines 
categories d'informacions volen georeferenciar.

Quan?
Els tallers seran de 4 hores matinals o de tarda.  Les dates en que oferim d'entrada per a realitzar els tallers 
són el  15, 16, 17, 22, 23 i 24 d'octubre o bé el 5, 6 i 7 de novembre. D'entre aquestes dates triarem les que 
donin més facilitats a la màxima participació possible. 

Inscripcions i reserves
Heu d'enviar tota la informació a ramonf1966b@gmail.com  Telèfon 675.384.707 abans de dilluns 8 d'octubre.


