GIMCANA CULTURAL
PREINSCRIPCIÓ CURS 2020/2021
READY...
Si aquesta és la primera activitat que fas amb el Milà, benvingut/da! Esperem que sigui la
primera de moltes activitats plegats! Aquest document recull les normes de la gimcana
cultural. Per a fer aquesta activitat necessites:
•
•
•

Ordinador/tauleta/mòbil
Qualsevol navegador actualitzat (Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.)
Connexió a internet

STEADY...
Planifica la cursa seguint els següents passos:
1. Cal que tinguis el mapa ben accessible perquè l’hauràs d’estar consultant
permanentment. Hi ha un mapa per a cada itinerari (tecnològic, científic,etc). Cal
que segueixis el recorregut marcat en el mapa!
2. Obre el formulari de respostes clicant l’enllaç que hi ha al final de la descripció de
les fites, a continuació del mapa. En el formulari has d’indicar l’hora exacta de
l’inici de la cursa. Quan hagis acabat la cursa l’hauràs d’enviar.
3. Prepara el navegador per començar a moure’t:
•
•
•
•
•

Obre el navegador i escriu la URL a la barra d’adreces maps.google.cat.
En el buscador de Google Maps, cerca Institut Milà i Fontanals carrer
Torrelles de Foix, Vilafranca.
Fes un zoom a la porta d’entrada de l’institut, al costat de la icona d’ubicació
de l’institut.
Habilita la vista “Satèl·lit”
Per mostrar les imatges de Google Street View, arrossega en Pegman, el
ninotet taronja que ens ajuda a passejar, fins a l’entrada, just al davant de la
icona d’ubicació del Milà, al carrer Ferran.

Pegman

GO!!!

4. Estudia atentament el mapa del teu intinerari. Cal que tinguis en compte la
orientació del mapa i identifiquis la teva posició i la dels elements més importants
que et poden ajudar a orientar-te.
5. Utilitza les fletxes de navegació, o llisca cap als costats si ho fas amb tauleta, per
desplaçar-te sense sortir de Google Street View. Des de la porta de l’institut ves
a buscar la prova/fita número 1.

6. Si en algun punt del recorregut surts accidentalment de Google Street View torna
a entrar des del mateix punt. Si no el trobes, et recomanem tornar a entrar des
de l’última prova realitzada.
7. Recorda que pots utilitzar la brúixola per orientar-te. El símbol N en el mapa
indica la direcció del Nord.
8. Disposes d’un punt d’avituallament a la cuina de casa teva. És important que
vesteixis roba còmode i que et vagis hidratant!

9. Recorda d’escriure la resposta de cada prova en el formulari de Google Forms.
Quan acabis no cal que tornis a la porta de l’insti! Pots clicar al botó “Enviar” del
final del qüestionari quan hagis acabat l’última fita. En el formulari queda
guardada l’hora d’enviament!

