
Com funciona? 

El primer que s’ha de fer és entrar a la pàgina web www.gpsies.com . 

Un cop allà, ens registrarem amb un nom d’usuari, contrasenya, i la nostra adreça d’ E-

mail.  

Quan ja tinguem l’usuari creat, podem començar a crear les rutes. Per fer-ho, anem al 

botó crear de la barra superior.



Ara que ja tenim el mapa, podem començar a manejar-lo. És molt intuïtiu i funciona 

com qualsevol altre mapa disponible online (Google Maps, Earth, etc.). Es mou el mapa 

mantenint polsat el botó dret, i es fa zoom amb la rodeta del ratolí o amb els símbols de 

+ i – a la pantalla del mapa. 

Hi ha uns quants paràmetres de personalització de la ruta, però aquí explicarem els més 

bàsics. Per iniciar una ruta per camins, es selecciona Seguir els camins al menú. Per 

marcar punts de control, es fa un clic dret sobre el mapa. Si s’hi volen afegir 

descripcions, serà necessari activar la casella Waypoints. En el cas de què es vulgui 

veure la distància recorreguda en la ruta a cada punt de control, es marcarà la casella 

Metres/Km. Aquí hi ha un exemple de com podria quedar la ruta:

Un cop acabada, procedirem a guardar la ruta clicant el botó verd Guardar sobre el 
mapa. Després, procedirem a editar i personalitzar la ruta, afegint-hi descripcions, 
imatges, tags, etc. 



Quan haguem acabat, guardarem la ruta clicant el botó verd Guardar, a la part inferior. 
Ens hauria d’aparèixer una pantalla així:

Des d’aquí podem modificar, descarregar i veure la informació de la ruta.



App

Per guardar la ruta al mòbil, clicarem el botó Afegir a les anotacions. Després, ens 
descarregarem l’app GPSies, disponible només a la PlayStore  (no funciona en IOS).

Entrarem a l’aplicació, i se’ns requerirà que iniciem sessió. Introduïm els nostre nom 
d’usuari i contrasenya. 



Un cop allà, veurem tres barres petites a la part superior esquerra. Cliquem allà, i ens 
apareixerà un menú.

Un cop al menú, entrem a My compilation, i a la pestanya  Notepad ens apareixerà la 
ruta que hem creat.

Ara ja podreu utilitzar les vostres rutes on vulgueu i quan vulgueu!
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