
Geocerca: la cerca del tresor

1. Que és la geocerca? La geocerca o geocaching és un joc a l'aire lliure de cerca de tresors al 
món real amb l'ajuda de dispositius GPS. Els participants han d'anar a unes coordenades 
específiques i, un cop al lloc, intentar trobar-hi el geoamagatall (contenidor) amagat per 
altres jugadors. Es pot jugar tant a la ciutat com en plena natura. Les coordenades 
geodèsiques dels amagatalls són publicades al lloc web. (Geocerca a la Viquipèdia).

2. Comenceu per veure el vídeo What is Geocaching?.
3. Registreu-vos a la web de  Geocaching (https://www.geocaching.com):

Heu de posar la vostra adreça de mail, un nom d’usuari i una contrasenya.
Important: El nom d’usuari es personal i serveix per identificar-vos a la comunitat. El meu 
es jpcturing. Podeu escollir qualsevol nom com patufet, caganer,... però és molt possible 
que hi hagi algun altre usuari amb el mateix nom. Així que potser haureu de fer diverses 
proves fins trobar un nom adequat. Exemples de noms que ja hi ha: sostenibilitat17, 
TrainXP, Guanacos, JanBielOna,...

4. Una vegada registrats ja podreu accedir als serveis de la web de geocaching:

Les properes vegades que hi accediu haureu d’anar a l’enllaç Identifiqueu-vos de la pàgina 
principal amb el vostre mail o nom d’usuari i la contrasenya.

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Coordenades_geod%C3%A8siques&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Coordenades_geod%C3%A8siques&action=edit&redlink=1
https://www.geocaching.com/play
https://youtu.be/vuFiLhhCNww
https://ca.wikipedia.org/wiki/Geocerca


5. En el vostre mòbil (Android o Apple) instal·leu l’app Geocaching des del Play Store o App 
Store:

6. Una vegada instal·lada, la primera vegada que l’executeu, haureu de d’identificar-vos amb 
el mail o nom d’usuari i la contrasenya.

  

7. Una vegada identificats ja tindreu accés a la majoria de serveis de l’aplicació.



8. Per als usuaris d’Android podeu instal·lar l’app c:geo des del Play Store:

9. Una vegada instal·lada heu d’activar la plataforma Geocaching:

1. Configurar la plataforma geocaching.
2. Triar Geocaching.com.
3. Activar i Autoritzar c:geo .
4. Identificar-se amb el nom d’usuari i la contrasenya.

10. Una vegada identificats ja podeu anar enredera fins la pàgina principal: 


