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GPS: sistemes de posicionament global. 
 

 
El sistema de posicionament global (GPS) t’ajuda a arribar a una 
destinació gràcies als satèl·lits. Però també és important saber 
interpretar aquesta informació, i cal tenir clar com s’interpreta un mapa. 

 
Sabies que.... 

 
La millor manera per determinar la posició de qualsevol punt damunt d’un mapa és 
quadriculant la superfície. 
 
El GPS es basa en el principi matemàtic de la triangulació. 
 
En un telèfon mòbil pots carregar mapes topogràfics molt detallats. 
 
 
Explora i investiga 

 
1. Visualitza el següent vídeo “GPS” del programa “Bit a bit”, i consulta el següent 

interactiu que explica en detall el principi de triangulació 
 
2. Un cop vist el vídeo, contesta les següents preguntes:  

 
a) Què volen dir les sigles  GPS ? 

 
b) Quants satèl·lits utilitza el GPS per poder funcionar ? 

 
c) En què consisteix el sistema de triangulació per satel·lit ? 

 
d) Quin és el marge d’error del sistema GPS ? 

 
e) Saps quina finalitat té el projecte Galileu ? 

 
 
Explora i investiga 

 
3. Visualitza el següent vídeo “Sense perdre el nord” del programa Quèquicom, i 

també aquest interactiu que descriu en detall i en un exemple pràctic el 
funcionament del GPS 
 

4. Un cop vist el vídeo i l’interactiu, contesta les següents preguntes: 
 
a) Què vol dir latitud ? I longitud ? 

 
 
 

b) Amb l’ajut de Google Earth, situa’t sobre casa teva, comprova l’altura sobre el 
nivell del mar i també la longitud i latitud exactes. 

 
 
 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21263&p_ex=bit%20a%20bit&p_num=3
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2006/01/23/148669.php
http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=30114
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/hardware/2006/01/19/148668.php
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Saber-ne més 

 
1. Què és el projecte Galileu i quines millores aporta respecte al GPS.  

 
2. Una extensa explicació del funcionament del GPS la pots trobar en aquesta web 

 
3. Si vols ampliar informació sobre cartografia pots consulta mapes a l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya   
 

4. Exemples d’ús del GPS en anglès de Discovery Channel 
Satellite receiver:  
Air Jaws: seguiment dels taurons a sudàfrica 
Aircraft navigation: utilitat del GPS en la navegació aèrea 
Robot cars: cotxes sense conductor 
 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_Galileo
http://www.asifunciona.com/electronica/af_gps/af_gps_1.htm
http://www.icc.cat/
http://www.icc.cat/
http://videos.howstuffworks.com/science/gps-videos-playlist.htm#video-36613
http://videos.howstuffworks.com/science/gps-videos-playlist.htm#video-29578
http://videos.howstuffworks.com/science/gps-videos-playlist.htm#video-33469

