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Treballar amb Google Earth 
 

Visualitzar i modificar l’itinerari en el Google Earth a partir dels 

waypoints marcats amb el gps 

Quan anem al camp i treballem amb el nostre GPS podem marcar els punts 

o waypoints, és a dir les parades de la ruta que realitzem. A casa o a 

l’institut, podem descarregar a l’ordinador aquests punts i guardar-los en un 

fitxer GPX (simplement s’ha de seleccionar Guardar com i escollir l’extensió 

GPX) per poder visualitzar el nostre itinerari des del Google Earth i així 

utilitzar totes les opcions que ens ofereix aquest programa. 

 

1. Obriu el programa Google Earth (si no el teniu prèviament instal·lat, 

haureu de dedicar-hi uns minuts abans per fer-ho). 

 

2. Cliqueu Arxiu i a continuació Obrir, busqueu l’arxiu GPX a la carpeta 

corresponent i cliqueu Acceptar. 

 

3. Veureu que el programa vola fins a la situació dels vostres punts i 

aquests es mostren marcats sobre el mapa amb una banderola. 

 

4. Si us situeu sobre un dels punts i cliqueu el botó dret del ratolí, 

tindreu diferents opcions: eliminar, copiar, canviar nom... 

 

Activitat: canvieu el nom de les parades. 

 

5. Cliqueu sobre Eines a la barra superior i escolliu l’opció Regla i, dins 

d’aquesta, seleccioneu mesurar en metres. 

Escolliu l’opció Línia i després cliqueu amb el ratolí sobre un punt i 

moveu-vos cap a un altre punt. Veureu que us va marcant la distància 

que hi ha entre els dos llocs. Quan deixeu anar el ratolí es dibuixa 

una línia que indica la distància en línia recta. 

Si escolliu l’opció Camí, podeu anar dibuixant el camí entre diferents 

punts o waypoints. 

 

6. Cliqueu sobre Afegeix per inserir una foto o una imatge al vostre punt 

o parada. 
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Activitat: dibuixeu la ruta, calculeu les distàncies, canvieu el format i el 

color de les línies, afegiu una imatge que sigui descriptiva de l’itinerari, 

poseu-li un títol i guardeu-ho tot a l'ordinador. 

 

7. Guardeu el mapa de Google Earth amb els punts marcats del GPX de 

la següent manera: aneu a Arxiu, Guardar i Guardar com a imatge. 
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Buscar i treballar la situació geogràfica del nostre itinerari a Google 

Earth 

 

1. Busqueu al Google Earth (earth.google.es) la situació de (escriviu aquí 

alguna localització característica de l’itinerari). Per fer-ho, escriviu 

(escriviu aquí el nom del lloc, tan concret com sigui possible) al quadre 

Buscar o Volar. 

Si amb el nom del lloc exacte no ho trobeu, podeu buscar el poble 

més proper i després moure-us amb el ratolí pel voltant fins que ho 

trobeu. 

 

2. Moveu amb el ratolí el mapa i augmenteu el zoom fins que es vegi bé 

tota la zona del vostre itinerari. 

 

3. Si us situeu sobre un dels punts i cliqueu el botó dret del ratolí, 

tindreu diferents opcions: retallar, copiar, suprimir, desar el lloc... 

 

4. Si cliqueu sobre Afegeix, teniu l’opció d’afegir un camí, un polígon, una 

foto o una imatge... 

  

Activitat: dibuixeu el camí, poseu-li nom, trieu el tipus de línia, mesureu la 

longitud i afegiu-hi una foto. 

 

5. Cliqueu sobre Editar i després Copiar imatge per fer una còpia del 

mapa una vegada modificat. 

 

6. Podeu obrir un document word o paint per enganxar la imatge que 

heu copiat i acabar-la d’editar. 

 

 
 


