CITIZEN SO KM

TUTORIAL
Els escenaris a CitizenSqKm
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Un cop ens hem identificat a la plataforma web de
CitizenSqKm, podem veure els escenaris que ja hem
creat i aquells en els que estem participant, així com
visitar altres projectes que es realitzen dins de la
mateixa plataforma. Podem accedir a tots aquests
projectes a través del menú superior de CitizenSqKm,
clicant a “Altres projectes”.
Podem veure les dades bàsiques de cada un dels escenaris:

1
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1 El nom de l'autor.

2

2 La URL: en cas que es disposi d'una pàgina web,
externa a Citizensqkm, que expliqui el projecte
relacionat amb l'escenari.
3 Una petita descripció del mateix.
Podem, també, ordenar la forma en què volem que es
mostrin els escenaris.

- Ordre alfabètic.
- Popularitat: segons la valoració que li hagin donat els
usuaris des de la pàgina web de Citizensqkm. Només
poden valorar els escenaris els usuaris que estiguin
registrats a la plataforma, i aquesta valoració es fa
d'una manera senzilla, i és clicant sobre les estrelles
que apareixen en la descripció de cada escenari, al
costat de la paraula “Valorar”.
- Recent: mostra els escenaris creats més recentment
en primer lloc.
- Escenaris destacats: escenaris que ja estan validats.
Aquests escenaris també apareixen a la part baixa
del web de Citizensqkm abans d'ingressar les
nostres dades.
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En cada un dels escenaris podem prémer l'opció “Veure
el mapa” que ens mostra com es visualitza l'escenari en
l'aplicació mòbil. Veiem l'escenari al mapa amb la situació de tots els objectes que l’integren.

L'aplicació ens facilita la possibilitat de compartir
l'escenari en diferents xarxes socials, tot clicant damunt
de la icona corresponent (Facebook, Twitter, Google+).

També podem copiar el codi “embed" de l'escenari si
volem inserir el mapa en qualsevol pàgina web. Només
hem de copiar el codi que ens mostra i introduir-lo on
vulguem publicar, triant prèviament la mida del nostre
mapa (gran, mitjà, petit o mida personalitzada).
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El cercador de Citizensqkm.
Citizensqkm disposa d'un cercador per facilitar la localització d’escenaris. Es pot fer una Cerca general o bé
utilitzar el filtre avançat que ens permet buscar per un, o
més d'un, d'aquests camps:
Referencia Km2

Nom del Km2

Tipus de dades

Estat

- Creador
- Referencia km2: identificador del km2
- Nom del km: nom popular del km2
- Tipus de dades:
- Automàtiques
- Opendata
- Crowdsourcing.
- Estat:
- Obert
- Tancat.
- Població / Àmbit geogràfic
- Idioma / es
- Centre educatiu
- Àrea de coneixement:
- Ciències Socials
- Llengua i literatura
- Llengües estrangeres
- Matemàtiques
- Música
- Ciències Naturals
- Educació física
- Educació Artística
- Oci i temps lliure
- Altres
- Edat de l’autor
- Públic objectiu
Un cop completats els camps, només cal prémer el
botó Cercar que hi ha al final.
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Com veiem aquests escenaris al nostre dispositiu?
Si cliquem, dins de l’aplicació mòbil, a la cantonada
superior esquerra damunt de la icona “menú”, podem
accedir a totes les opcions que ens facilita l’aplicació de
Citizensqkm.
Si seleccionem ”Altres projectes” podrem veure tots els
escenaris publicats. A un cop d’ull podrem saber el
nombre de punts o de rutes incloses a cada escenari, així
com les etiquetes que el defineixen.

