
 INSTRUCCIONS PER A
L'ÚS DE L'APP FANCAT

Instruccions per a la descàrrega i ús de l'APP CarryMap, integració de la
capa FanCat 



Resum de
passos a
seguir

Descàrrega de l'APP

CarryMap.

Descàrrega de la capa

"FanCat".

Obertura de la capa

"FanCat" dins de l'APP

CarryMap. 

Utilització. 

1.

2.

3.

4.
 



1.Instruccions
per a la
descàrrega i
instal·lació
de l'APP
CarryMap 

Descarrega l'app CarryMap

Carry Map 



2. Instruccions
per a la
descàrrega de
la capa FanCat 

Descarrega la capa FanCat 



1.Obrim CarryMap

4.Cliquem sobre l'arxiu i s'obre

directament. 

2.Obrim la pestanya Maps. Clica al

símbol de les tres ratlles

horitzontals            i seguidament a

Add basemap.   

3.Ens dirigim a l'arxiu FanCat.cmf2



5.La capa es carrega directament. 

1.Premem sobre l'arxiu descarregat.

2.Pitgem el botó compartir. 

3.Seleccionem l'opció CarryMap. 

4.S'obre una pestanya amb un

missatge que et demana permís per

obrir l'arxiu. Clicar a YES. 



4. Utilització 
Afegim un mapa base sota
la capa FanCat



Escull el que més t'agradi. 

Clica Add basemap. 

Es desplega un menú on podem

seleccionar diversos mapes de

base en línia (online).

Trobem:

- Imatge satèl·lit.

- Mapa topogràfic. 

- Mapa oceànic global.



També podem fer ús de mapes

base fora de línia (off line). 

Aquests seran consultables encara

que no tinguem accés a la xarxa. 

Ves a la pestanya Gallery i

seguidament World maps. Escull el

mapa que més t'interessi. 



Ja tenim configurada l'aplicació.

El triangle vermell ens marca on

estem, la nostra localització. 

En aquesta pantalla tenim una

visió general de tota la superfície.

Podem apropar-nos o allunyar-

nos amb els botons de zoom, o

els dits. 



Quina fanerògama trobem?

Si tens interès a saber quina

fanerògama forma la praderia

clica amb el dit sobre un punt de

la capa FanCat. 

Veuràs un desplegable amb la

informació del punt.



Possibilitats
que ofereix

Elecció del mapa base.

Consulta d'informació associada

molt àgil. 

Possibilitat de capturar les

coordenades geogràfiques d'un

punt concret i compartir-les

facilment (WhatsApp, correu

electrònic, etc.)

 

 




