COM FER UN MAPA DE PERILLOSITAT.

Per fer aquesta activitat, es necessita un mapa del poble. El primer problema que ens vam trobar va
ser la inexistència d’aquest mapa ni a Google maps ni a l'Opentreetmap. Aquesta dificultat, va servir
per a reconduir el projecte cap a la creació del mapa de Campredó (el nostre poble).
Al Cadastre hi vam trobar un mapa del poble que, penjat a la paret de la clase, ens ha servit de base
pel treball que anavem fent.

La primera feina va consistir en buscar i confirmar tots els noms dels carrers del poble.
A la classe d'informàtica, observant diferents mapes, vam decidir afegir també els serveis que hi ha
al poble com l'Ajuntament, l'escola, etc.
Un alumne va plantejar un problema: "La farmàcia és un servei o un comerç?" Després de parlar a
classe, es va decidir incloure també tots els comerços del poble.
La classe es va organitzar en diferents grups de treball, cada un es va encarrega de una zona del
poble.

1

Es van asignar gomets de colors i formes diferents a cada tipus de comerç, serveis, arbres o perills.

Es van elaborar graelles d'observació per introduir-les a un arxiu excel de recollida de dades.

Les graelles d'observació per a prendre les dades dels comerços i serveis es troben adjuntes amb el
nom: "Graella Dades de comerços-serveis". L'arxiu excel on introduir les dades té el nom de
"Dades", consta de tres pestanyes: "Serveis i comerços" (per introduir les dades dels serveis i
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comerços del poble), "Gomets" (referent als tipus de gomets per al mapa de classe) i "Fort vent"
(dades obtingudes dels diaris referents a notícies de vents forts).

I els alumnes, finalment, van començar a enganxar els gomets al mapa de la classe.

Amb els noms dels carrers i tots els serveis i començos ja teníem prous dades per a començar a crear
el mapa del poble.
Openstreetmap és una web de lliure accés de la que es poden extreure, sense problemes de drets
d'autor, els mapes de qualsevol lloc del món sempre que no es faci ús comercial. Els mapes han
estat generats per gent no professional de forma totalment voluntària i sense ànim de lucre. Per a
poder introduir les dades, és obligat donar-se d'alta. És fàcil i al correu electrònic que es demana no
envien "correu brossa".
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Abans d'introduir les dades s'ha d'aprendre a fer-ho servir. Per a això es va elaborar un dossier que
serveix de guía i que s’afegeix com arxiu adjunt amb le nom de "Guia de l'Openstreetmap".

Amb totes les dades introduïdes, ja hi és el mapa del poble a l'Opentreetmap, i de retruc, també és al
Google maps, ja que és un dels llocs web on s'abasteix Google maps.
A continuació es pot observar l'evolució del mapa de Campredó
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Amb totes les dades introduïdes es pot "xuclar" el mapa de Campredó. A partir d'aquest moment,
Campredó és a la web, és a dir, a l'abast de tot el món. A aquest miniprojecte el vam anomenar "De
Campredó al Món".

Però, cal afegir els arbres. Per aquest motiu fem fotos a tots els que hi ha al poble, per introduir-los
al nostre mapa que, a partir d'aquest moment, el confegim amb format PDF amb l'objectiu de que
sigui interactiu.
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Acrobat, durant un temps va fer lliure el programa "Adobe Acrobat 7.0 Professional" no només
deixant que qualsevol persona es pogués baixar el programa, sinó que també va facilitar els codis
d'accés, que nosaltres vam aprofitar per instalar-lo al nostre ordinador.
Per afegir les icones dels arbres que hi ha al poble, els vam haver de dibuixar, de vegades amb una
fulla al costat i, de vegades, amb la foto de la fulla treta d'internet, però abans, vam estudiar els
diferents tipus de fulles amb el dossier:"Observa les fulles" i la fitxa per a dibuixar la fulla que
farem servir d'icona es diu:"Dibuixa la fulla".
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Amb els arbres identificats, calia fer el mapa. Primer vam decidir col·locar els gomets que
identifiquen els arbres.

Es van dedicar algunes sessions al funcionament del programa.
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Al tenir el mapa en format PDF interactiu complert, al clicar damunt de la icona d'una planta,
automàticament s'obre el visor i apareix la foto de l'arbre que prèviament hem inserit.
Falta decidir quins elements són perillosos. En aquest punt, necessitem buscar informació per
internet, sobretot dades concretes com la velocitat del vent o la quantitat d'aigua caiguda.
Fins ara, havíem après a fer anar diferents programes, i la recerca havia estat feta al carrer, ara és el
moment d'aprendre com fer una recerca per internet.
En un primer moment, la recerca era desesperant, ja que no sabíem com trobar arbres o elements

Fins que ens vam adonar que un bon lloc era per mitjà dels diaris locals. Vam fer enllaços directes a
tots els diaris locals.
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Per a fer un enllaç o accés directe, primer s'ha de conèixer la pàgina web a la que volem enllaçar.
Com a exemple, la direcció de la pàgina de xtec.
Al fer un clic amb el botó dret del ratolí, s'obre el menú.

Es clica damunt de "Nuevo" i s'obre un altre submenú semblant a aquest:

Selecciona "Acceso directo"
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I s'obre aquesta finestra on enganxareu la direcció electrònica.

Per acabar, cliquem damunt de "Siguiente" i es nomena a aquest enllaç.

Quan cliquem "Finalizar", es genera una icona amb el nom que s'ha escollit.
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Consultant els diaris locals, es pot fer una base de dades sobre els perills del vent (es poden trobar
adjunts els arxius "Dades" amb el programa excel per a introduir les dades i l'arxiu "Graella forts
vents" on són les graelles que tenen els alumnes mentre busquen la informació).
Observeu el procediment.
Al diari local de l'Aldea (a 6 quilòmetres de Campredó) trobem aquesta notícia:

Que llegim atentament i observem que ens proporciona les dades que necessitem.
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Amb aquestes dades vam concloure que a partir d'una velocitat de 60 km/h (que era la velocitat
mínima a la que vam trobar una notícia de caiguda d'arbres), ja es pot considerar perillós i per tant,
motiu per a prendre les primeres mesures, com comunicar-ho a l'Ajuntament o no sortir al pati per
possible caiguda de branques d'arbres o mobiliari urbà.
Vam tornar al nostre mapa interactiu i vam crear un segon mapa (el primer era de Campredó amb
tot el seu parc natural) on vam col·locar dues icones que el mateix programa ens proporciona
diferenciant si es tracta d'un arbre o de mobiliari urbà. Depenent del color (vermell, groc, verd)
indica el seu grau de perillositat.
Vermell indicaria un gran perill en el cas de fort ventada.
Groc indicaria un perill gran a llarg termini.
Verd indicaria un perill lleu, de fàcil solució.

Aquesta informació se li dona a l'Alcalde de l'EMD (Entitat Municipal Descentralitzada) de
Campredó a l'igual que al president de l'AMPA en una conferència que es va fer al casal del poble;
on s'expliquen a tot el poble totes les investigacions i els descobriments generats amb el projecte.

Director del centre

President de
l'AMPA

Alcalde
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Mestre de l'escola

Aquí teniu el resultat:

Detall del mapa de Campredó:
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