Itinerarios SMART

ITINERARIOS SMART
CORUÑA SMART CITY

Manual de usuario

Itinerarios SMART

1. INTRODUCIÓN

3

2. ACCESO PÚBLICO

4

2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.3.
2.4.
2.5.

CONTROL ......................................................................................................... 5
NAVEGACIÓN .................................................................................................... 6
NAVEGACIÓN POR MAPA ..................................................................................................... 6
NAVEGACIÓN POR MINIATURA ............................................................................................. 6
NAVEGACIÓN INTERIOR ....................................................................................................... 7

FICHAS EXPLICATIVAS .......................................................................................... 7
OCULTAR SÍMBOLOS E ICONAS .............................................................................. 7
ZOOM ............................................................................................................. 8

Itinerarios SMART
1. Introdución
Itinerarios Smart é unha nova forma de dar a coñecer a cidade ós xoves a través de contidos
dixitais e interactivos. As visitas guiadas á cidade enfócanse dende un punto de vista moderno
que resulta máis atractivo e aporta estímulos diferentes ós xoves.
Unha sinxela páxina web é o punto de partida onde profesores e alumnos preparan o seu
itinerario e as visitas a realizar. Dende ela poden explorar, coñecer e estudiar a historia, o arte e
as curiosidades dos elementos que máis tarde coñecerán in situ. A través de Internet os xoves
descobren por si mesmos as historias agochadas da cidade. Ademais, os novos media
incorpóranse a súa educación como unha ferramenta de aprendizaxe, e non meramente de ocio,
poñéndoos en valor como un medio para a súa formación.
Todos os alumnos poden tamén gozar desta experiencia nas súas casas, empregando a
computadora para mostrar o itinerario que realizaron na escola, as súas actividades e as dos
seus compañeiros, e compartindo a súa experiencia en familia.
Os itinerarios dispoñibles en Itinerarios Smart son:
-

“Picasso Mozo: De casa ao colexio” para escolares de 3º e 4º de educación primaria
“En tempos medievais” para escolares de 3º e 4º de educación primaria
“Prazas con poder” para escolares de 5º e 6º de educación primaria
“A coruña: Praza forte” para escolares de 5º e 6º de educación primaria
“Cando A Coruña era Marineda” para alumnos de 1º e 2º de educación secundaria
“Carnet Picasso” para alumnos de 3º e 4º de educación secundaria
“A cidade do vento” para alumnos de bacharelato
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2. Acceso público
O acceso realizase a través da seguinte dirección de Internet:
http://extensiones.edu.coruna.es/smart/

Páxina de inicio de “Itinerarios Smart”

No Menú pódese seleccionar o itinerario que nos interese ou a información sobre o proxecto
Smart Coruña.
Unha vez seleccionado o Itinerarios Smart poderemos exploralo online, previamente á visita in
situ de xeito que os alumnos coñecen a ruta que van realizar de antemán e poden consultar
detalles sobre ela en calquera intre.
Ó acceder á visita virtual, atoparémonos nunha pantalla que se divide en dúas seccións, unha
ficha explicativa do itinerario e un mapa de localización onde se sitúan as ubicacións de interese
do itinerario.
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Para acceder a unha ubicación do itinerario debemos facer click na localización desexada sobre
o mapa.
Atoparemos sempre na esquina inferior dereita unha columna de iconas. A icona superior, con
forma de casa retorna ao menú de selección de itinerarios.

2.1. Control
Unha vez se accede ás fotografías do itinerario, débense ter en conta as seguintes instrucións
para desprazarse por elas.
-

Para desprazarse pola imaxe en calquera dirección debemos manter pulsado o botón
esquerdo do rato e movelo.
Mediante a roda central do rato podemos facer más o menos zoom sobre a imaxe.
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2.2. Navegación
Cando accedemos a unha situación concreta podemos visualizar en cal delas nos atopamos na
esquina superior dereita.

2.2.1. Navegación por mapa
No mapa atopámonos con puntos azuis que definen as paradas principais do itinerario. Podemos
navegar polas diferentes paradas do itinerario premendo sobre os círculos azuis.
Ademais, o mapa dispón dunha serie de controis:
Ver ou ocultar o plano de
situación do itinerario

Mostra o rueiro sobre o mapa

Mostra a imaxe de satélite sobre
o mapa

Combina a imaxe de satélite e o
rueiro sobre o mapa

Afastar

Acercar

2.2.2. Navegación por miniatura
A visita virtual permite que nos despracemos entre unha situación e outra mediante a selección
de miniaturas. Para despregar o menú de miniaturas empregaremos a seguinte icona:

Podemos navegar polas diferentes situacións do itinerario premendo sobre a miniatura.
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2.2.3. Navegación interior
Durante o desprazamento por cada situación podemos
atoparnos con esta icona:
Ó colocar o rato sobre ela visualizaremos o nome da situación que se atopa nesa dirección.
Podemos desprazarnos a esa situación premendo na icona.

2.3. Fichas explicativas
A visita virtual permítenos acceder á información cultural, histórica e patrimonial dos elementos
do itinerario. Disponse de dous tipos de información, información xeral e relativa a unha
situación(despregada automaticamente cando accedemos a unha ubicación) ou información
concreta sobre un elemento do itinerario.
Para acceder á información xeral de cada situación debemos premer na seguinte icona:

Durante o desprazamento por cada situación podemos
atoparnos coa seguinte icona:
Ó colocar o rato sobre ela visualizaremos o nome dun elemento concreto que se atopa nesa
situación. Podemos atopar información adicional sobre el premendo na icona.

2.4. Ocultar símbolos e iconas
O menú da visita virtual dispón dunha función que permite mostrar ou ocultar todos os símbolos
e iconas que se visualizan sobre as fotografías das diferentes situacións. Ocultar estes símbolos
permite, en certos casos, unha mellor exploración dos elementos que algún deles puidera
ocultar.
Para mostrar ou ocultar estas iconas débese premer a seguinte icona:
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A cor da icona indícanos se os símbolos están ou non ocultos.

Símbolos ocultos

Símbolos non ocultos

2.5. Zoom
No menú da visita virtual atopámonos tamén con dous botóns que nos permiten achegar ou
afastar a imaxe fotográfica.

