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El gps Garmin GPSmap 62 
 

1. Utilitats de les tecles 
 

 

A      Engegar i apagar. 

B PAGE Canviar de pàgina. 

C MENU Obrir els menús de les 

pantalles on ens trobem. 

D ENTER Executar les opcions 

dels menús. 

E QUIT Sortir, tornar enrere. 

F MARK Marcar Waypoints. 

G FIND Ens porta directament al 

menú on podem accedir als 

tracks o a restablir valors. 

H Cursors 

I OUT Ens permet reduir el 

mapa. 

J IN Ens permet ampliar el 

mapa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Abans de començar a treballar. 
La tecla H de cursor ens permet moure’ns per les diferents opcions de les pantalles i 
en totes direccions per tal de poder seleccionar l’opció escollida. Un cop s'obre la 

icona de l’opció escollida cal prémer la tecla ENTER per seleccionar-la. Si ens 

equivoquem tornem enrere prement la tecla QUIT.  
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2.1. Piles 

Cal repassar cada aparell per tal que disposi de piles amb suficient càrrega per fer el 

treball. Es poden fer servir piles Alcalines, de Liti o de NiMH recarregables, però s’ha 

d’indicar a l’aparell. Per fer-ho cal anar al menú (anar-hi prement la tecla PAGE fins 

que aparegui) i un cop allí a Configuració > Sistema > Tipus de piles. 

 

 

   

2.2. Configuració de paràmetres 

Ens assegurem la mesura en les unitats habituals, en concret de tres aspectes: 

 

Unitats 
 

Hora 
 

Format de 

posició 
 

Unitats 

Menú principal > Configuració > Unitats i aquí revisem que estiguin en el sistema 

mètric tal com es mostra a la imatge (Mètric - Metres (m/min) - Metres - Centígrads 

- Hectopascals)  

 

    
 

Hora 

Menú principal > Configuració > Hora i podem escollir el format de 12 hores o 24 

hores, el fus horari és Europa Occidental i l’horari d’estiu que sigui automàtic. 
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Format de Posició 

Menú principal > Configuració > Format de posició per poder escollir si volem fer 

servir el sistema sexagesimal o si bé volem fer servir les coordenades UTM. Cal 

revisar també el Datum; pel projecte fem servir el Datum European 1950, però si 

pàgines com Wikiloc o el Google Earth fan servir el Datum WGS84.  

 

    
 

Per canviar de sistema sexagesimal a UTM, o a especificar graus, minuts i segons, 

només cal prémer enter sobre el format de posició i desplaçar-nos pel desplegable 

amb la tecla H del cursos fins trobar el sistema que ens interessi. 
 

   
 

2.3. Esborrar dades del gps. 

La informació referent a distància recorreguda, temps, velocitat, track log... queda 

emmagatzemada a la memòria del gps. Un cop finalitzada la nostra activitat està bé 

que l’eliminem, així com en començar a fer-lo servir revisar que aquests comptadors 

estiguin a zero (des del moment en què el gps rep senyal dels satèl·lits), d’aquesta 

manera la informació que es vagi guardant correspondrà només a la nostra activitat. 

Per fer-ho cal restablir les dades, i tenim dos camins per arribar-hi. Per una banda 

tenim Menú principal > Configurar > Restablir i un cop aquí premem ENTER sobre 

Retablir dades del trajecte (Temporitzadors etz.), sobre Esborrar tots els Waypoints 

i sobre Suprimir Track actual (el track log) per eliminar-ne la informació.  
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L’altre manera d’accedir a Restablir és a partir del Processador del Trajecte, pantalla 

que ens mostra les dades del nostre moviment com ara la Velocitat, el Conta 

Quilòmetres, el Temps en Moviment... Un cop en aquesta pantalla premem la tecla 

MENU del teclat i ens apareix una finestra on tenim l’opció de Restablir. 

 

   
 

Cas a part seran els tracks guardats, o el nostre propi track log que podem decidir 

guardar-lo a la memòria; un cop arribem convé descarregar-lo al nostre ordinador 

doncs s’anirien acumulant a la memòria del gps i potser tampoc cal. 

 

2.4. Recepció del senyal dels satèl·lits. 

Un cop engeguem el gps hem d’esperar que agafi senyal. Si fa bastant temps que no ha 

funcionat tardarà més estona. També depèn del lloc que la precisió sigui 

més alta o no (si tenim parets molt altes al voltant el gps serà menys 

precís). 

Podem comprovar la intensitat del senyal a Menú principal > Satèl·lit. 

Veurem que ens dona les coordenades de la nostra posició i la precisió 

(en aquest cas +/- 21 m, òbviament un lloc amb recepció deficient). A 

sota es veuen els satèl·lits que rep i la seva intensitat (expressat en 

columnes). 

 

També podem comprovar la intensitat del senyal, així com el nivell de 

càrrega de les piles si premem un sol cop el botó d’engegar el gps ( ). 

Aquí també podem baixar la intensitat de la Retroil·luminació de la 

pantalla del gps movent la tecla H dels cursors (molt útil quan tenim un 
nivell baix de bateries i no en tenim recanvi).  

 

 

2.5. Format dels arxius. 

Hi ha diferents formats d'arxiu tant per a tracks com per a waypints, però aquest 

model de gps només admet tant tracks com waipoints en format .GPX. 
 

3. La ruta. 
El gps ens marcarà tant el camí que fem (track) com els punts d’interès que anirem 

trobant (waypoints). Aquest track i waypoints tant els podem descarregar de la pàgina 
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web del projecte (el que ha fet una altra escola), el podem dissenyar nosaltres a 

l’ordinador, o l’anem marcant a mesura que caminem.  

 

Si decidim gravar el camí a mesura que l’anem fent, el gps genera el que s’anomena 

"track log", i inclou tota la informació respecte la durada, el temps que hem estat, els 

desnivells... Un cop acabat haurem de passar aquest track a l’ordinador, però si volem 

gravar-lo al gps llavors passarà a ser un "track guardat" com ho poden ser, per al gps, 

tots els tracks que ens baixem d’Internet; però en aquest cas, en guardar-lo, perdrem 

totes les dades referents a la ruta. 

 

3.1. Gravar i descarregar un track i waypoints mentre caminem. 

3.1.1. El track. 

Un cop situats en el punt d’inici del camí a gravar cal que activem l’opció de gravar el 

track log. Aquesta operació es fa des de Menú principal > Configuració > Tracks > 

Track log on prement la tecla ENTER se’ns despleguen tres opcions: No gravar, 

gravar i no mostrar, gravar i mostrar; on "mostrar" i "no mostrar" vol dir que si 

"mostra" quan tinguem el mapa a la pantalla anirem veient una ratlla que ens indicarà el 

camí que estem fent. Aquesta semblaria l’opció més interessant. Un cop seleccionada 

amb la tecla H dels cursors tornem a prémer la tecla ENTER per confirmar la nostra 
opció. 

 

    
 

També podem canviar uns altres paràmetres, tot i que el mètode de gravació és millor 

deixar-lo a automàtic, i l’intèrval ens permet que la línia que configura el track log (que 

en realitat és una successió de punts) contingui més punts -gravació amb més 

freqüència- o menys punts -menys freqüència-. També és recomanable deixar-ho a 

normal, doncs més punt suposa més precisió però ens ocuparà més espai a la memòria 

del gps (i ens gravarà automàticament el track lock quan se li esgoti), i amb menys 

freqüència perdem precisió en el nostre track log. Finalment podem canviar el color 

amb què ens grava el track log sobre el mapa. Un cop acabada la caminada cal tornar a 

desactivar l’opció de gravar el track. 

 

3.1.2. Els waypoints. 

Per marcar un waypint cal prémer, amb el gps en el punt on hi ha el waypoint, la tecla 

MARK i s’obrirà aquesta pantalla on podem ens dóna la informació del punt on estem i 
ens permet posar un petit nom al nostre punt, a la part de dalt, i al costat del número 
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d’ordre del nostre waypoint. Pugem el cursos fins l’espai per al nom i premem la tecla 

ENTER, llavors se’ns obra aquest teclat per escriure’l. També podem afegir una nota, 
però per les característiques del teclat la fa poc pràctica. 

 

  
 

Un cop fet ens movem amb la tecla H dels cursors fins a la pestanya del final de la 

pantalla FET a les dues pantalles i premem la tecla ENTER per gravar el waypoint en 

el gps. Sense prémer la tecla ENTER sobre on diu FET no quedarà gravat el 
waypoint. Per comprovar-ho veurem a la pantalla del mapa una banderola blava amb el 

nom del waypoint. 

 

3.1.3. Descarregar les dades a l’ordinador amb el programa MapSource. 

En aquest cas n’hi ha prou amb connectar el gps amb el cable USB a l’ordinador i posar 

en marxa el programa.  

En el punt 1 premem la icona 

"Rebre del dispositiu", i a la 

finestra que se’ns obrirà 

comprovem que en la 

pestanya "Dispositiu" ens 

aparegui el nostre model de 

gps. Després seleccionem 

només "Waypoints" i 

"Camins" i premem a 

"Rebre". 

 

 

 

3.1.4. Descarregar les dades a l’ordinador en general. 

En cas que fem servir un altre programa per gestionar les nostres rutes, haurem 

d’entrar a la memòria del gps per copiar i gravar al nostre ordinador els arxius 

corresponents al Track i als Waypoints. Res més senzill: 

 

Connectem el gps a l’ordinador amb el cable USB i deixem que l’ordinador ens obri la 

finestra per navegar per dins el gps com si es tractés d’un llapis de memòria. El que és 

important és no moure cap carpeta ni esborrar cap arxiu que no toqui. 
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Dins de la memòria del gps entrem a la carpeta anomenada "Garmin". Un cop a dins 

hem d’entrar a la carpeta anomenada "GPX".  

 

Aquí dins ens trobem amb tres carpetes ("Archive", "Current" i "Nav") i amb un arxiu 

anomenat: "Waypoints_23-NOV-11" (inclou la data). N'hi ha prou amb seleccionar, 

copiar, i enganxar a la carpeta del nostre ordinador que ens interessi aquest arxiu. 

Un cop fet això anem a copiar el track. Entrem a la carpeta anomenada "Current" i un 

cop dins hi ha un arxiu del mateix nom, és el track log que hem anat gravant en la 

mesura que caminàvem. Només cal seleccionar-lo, copiar i enganxar a la carpeta del 

nostre ordinador. 

 

 

3.2. Entrar un track i waypoints al gps. 

3.2.1. Carregar les dades al gps amb el programa MapSource. 

Quan tenim un track i uns waypoints a l’ordinador, sigui perquè l’hem dissenyat 

directament o perquè l’hem descarregat d’Internet el podem passar al gps amb el 

programa MapSource d’una manera molt semblant a com s’explica en l’apartat 3.1.3. 

 

També cal tenir en compte que podem tenir dins d’un 

únic fitxer tant els waypints com el track, o bé en dos 

fitxers per separat. En aquest últim cas haurem de 

repetir el procés tant pels waypoints com pel track. 

 

En tots els casos ens cal obrir-los.  
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Un cop localitzat i seleccionat el trobarem ja en el programa: 

Si l’arxiu és només del track (Camí) o dels waypoints estarà a la part superior 

esquerra del programa, o l’un o l’altre, però no els dos al mateix temps. 

 

 

Un cop tinguem el gps connectat a l’ordinador, llavors premem a la icona "Enviar a 

dispositiu" i se'ns obrirà un quadre de diàleg: 

 

 

 

Fixem-nos que només hi ha seleccionat "Camins", doncs l’arxiu que intentem passar al 

gps és només el track. Per passar-hi els waypoints repetirem el procés però, obrint 

primer l’arxiu corresponent i després repetirem el procés. En cada cas comprovem que 

el dispositiu sigui el gpsMAP 62. 
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Si l'arxiu de què disposem ja inclou tant el track com els waypoints aquest procés 

només el farem una vegada. Fixem-nos que tant tindrem elements a la columna de 

"waypoints" i de "camí" i en la finestra que s’obre per enviar-ho ja hi tindrem també 

les dues opcions. 

 

 

 

3.2.2. Carregar les dades al gps en general. 

Igual que a l’apartat 3.1.4. haurem d’entrar els fitxers corresponents a la memòria del 

gps, res més senzill. 

 

Un cop connectat el gps a l’ordinador pel cable USB i aquest ens obri la carpeta (o 

l’obrim nosaltres com qualsevol llapis de memòria),  només caldrà que copiem i 

enganxem tant el fitxer del track com dels waypints dins de la carpeta Garmin > Gpx: 

 

 

 

En cas de tenir un arxiu 

conjunt llavors només hi 

n’apareixerà un de sol, en 

aquest cas, però, tenim el 

dels waypoints i el del 

track. 
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3.2.3. Començar la caminada amb els arxius carregats al gps. 

Operació a fer en el moment de començar a caminar, situats ja en el punt d'inici de la 

ruta, o prèviament a l'escola (en aquest cas haurem de buscar el track damunt del 

mapa amb les tecles del cursor).  

Haguem entrat els fitxers de qualsevol de les dues maneres, els waypoints ja ens 

apareixeran en el mapa del gps, però pel que fa al track, l’haurem d'activar. Anirem a 

Menú Principal > Track Manager i aquí dins ja ens sortirà en pantalla el nom del 

track que haurem entrar al gps. 

 

   
 

En aquest cas el nom del track és "sortida 12-05-08b", que amb la tecla H del curso 

seleccionarem i premerem la tecla ENTER per anar a activar-lo: 

 

    
 

Veurem una pantalla amb diferents opcions. Primer de tot amb la tecla del cursor ens 

posarem damunt de "Mostrar en mapa" i el seleccionem amb la tecla ENTER, això ens 

permetrà veure el track de la ruta que hem de fer sobre el mapa del gps, però ara ens 

cal pujar amb el cursor a sobre "Veure mapa" i se’ns obra la 

pantalla del mapa amb el track (els waypoints ja hi eren), i sota 

ens apareix una pestanya que hi diu "Anar", hem de prémer la 

tecla ENTER per tal de poder començar a caminar i seguir el 

track damunt el mapa del gps. 

 

Ens apareix la pantalla del mapa amb el track i la nostra posició. 

Si aquest pas l'hem fet des del punt d'inici, la fletxa blava del 

mapa (que marca la nostra posició actual) estarà a l'inici del 

camí que farem, del contrari podem anar a buscar el track en 

pantalla amb les tecles del cursor. 
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ALERTA: Per tal que en començar a caminar vegem tant la ruta que hem de fer (el 

track que acabem de carregar) com el camí que realment estem fent és molt 

aconsellable activar l’opció de gravar el track log que s’explica en l’apartat 3.1.1. 

d’aquest manual. D'aquesta manera quedarà clar si anem per bon camí -el track log es 

va posant sobre el track guardat- o no -el track log es separa el track guardat-.  

 

Acabada la caminada aquest track log també el podrem descarregar a l’ordinador per 

tal de veure quin ha estat el camí que realment hem fet, en comparació amb el que 

havíem de fer. 

 

4. En acabar. 
 

En acabar la nostra feina i abans de tornar els gps al Centre de Recursos cal que 

esborrem les dades que han anat quedant enregistrades tal com s'explica a l'apartat 

2.3. 

 

També estaria bé repassar que els alumnes no hagin canviat algun dels paràmetres del 

gps, tal com indica a l'apartat 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


