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ACTIVITAT 1r ESO. SETMANA DE LA TECNOLOGIA

- EL BASTÓ DE PLUJA -

BREU HISTÒRIA DEL BASTÓ DE PLUJA

En una època es creia que crear el so de la pluja portaria una tempesta, d'aquí provenen els poders 
màgics d'un pal de pluja. Fet d'un tub llarg i buit (tradicionalment de cactus, buidat i assecat al sol),  
travessat per claus, que s'omple amb cigrons o objectes similars. Quan el pal es gira, els cigrons  
cauen pel tub. Quan els cigrons reboten en els claus dins del tub, es genera un so com el que fa la 
pluja al caure. 

Una possible hipòtesis sobre l'origen del pal de pluja, és que els asteques el van inventar i que després 
va arribar a Amèrica del Sud i Central. La història és poc probable, però, perquè no es van trobar pals 
de pluja en les excavacions arqueològiques i no hi ha cap menció de l'instrument en els informes de 
les interaccions dels espanyols amb els asteques. 

QUÈ REFORÇAREM AMB AQUESTA ACTIVITAT I COM S'AVALUARÀ?

Es reforçaran conceptes de la unitat didàctica del projecte tecnològic (sessió 1) i també aspectes de 
la unitat  de sistemes informàtics (sessions 2 i 3). 
El professorat avaluarà aquesta activitat segons uns paràmetres, com poden ser la implicació del 
grup realitzant les sessions, l'acabat i resultat final del projecte, l'actitud durant l'activitat, etc... 
La puntuació màxima és d'un punt extra a l'avaluació trimestral de l'assignatura.

         MATERIALS

• 1 tub de paper de cuina, plotter o similar.

• Claus o escuradents rodons.

• Grana (arròs, pasta, cigrons, cargols...).

• Paper de regal estampat o paper per a pintar i 
cartolina.

• Cola blanca.

• Cinta adhesiva.

        EINES

• Martell.

• Tenalles o similar.

• Tisores.

• Barrina.

• Llapis
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PROCEDIMENT DE LA SESSIÓ 1 (2 HORES)

Fig. 1 Tub de cartró

 Fig. 2 Tub de cartró perforat

PAS 1

-   Resseguiu una línia donant voltes al tub.
-   Cada 2 cm aproximadament feu un foradet per tal d’introduir un 
    escuradents o un pal de fusta de diàmetre similar.
-   Introduïu els escuradents o similar.
-   Si els escuradents sobresurten, talleu-los amb les tenalles.

PAS 2

-  Poseu cola als foradets per assegurar-vos que els escuradents queden 
   fixats.
-  Retalleu i feu dos taps de cartró o cartolina.
-  Enganxeu un tap a un dels extrems del tub.

 

Fig. 3 Inserció de la grana amb l’ajuda 

d’un embut 

PAS 3

- Amb l’ajuda d'un embut o un paper doblegat, afegiu un tipus de grana 
  (arròs, pasta...).
- Si voleu provar quin material és el més adequat per simular el so de la 
  pluja (cargols, arròs, pasta...), deixeu un tap sense enganxar per tal de 
  fer les proves.
- Cada cop que proveu un material diferent, enregistreu l’àudio 
   corresponent amb el propi telèfon mòbil.
- Podeu enganxar definitivament les tapes. 

 

Fig. 4  Exemple d'un bastó
de pluja acabat.

PAS 4

- Abans de tancar el bastó, enregistreu els diferents sons que genera el 
bastó amb els diversos materials amb un telèfon mòbil,  de forma que 
obtingueu l’arxiu d’àudio corresponent.
- Reforceu la unió de les tapes amb el tub mitjançant cinta adhesiva o 
cola per tal de fixar-les bé i assegurar-vos que el material de l’interior no 
sortirà.
- Encoleu el tub de dalt a baix i folreu-lo amb el paper de regal estampat. 
- També podeu pintar-lo al vostre gust.

A la pàgina següent trobaràs els continguts de la següent sessió, la sessió 2:
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PROCEDIMENT DE LA SESSIÓ 2 (2 HORES)

Com bé diu el nom que el descriu, el bastó ha de simular el soroll de la pluja. Per tant, cal que proveu diversos  
materials per a aconseguir el so més real i enregistreu amb el vostre mòbil el soroll de pluja que genereu en  
cada cas.

Inicialment, compararem els sons de pluja generats pel nostre instrument i escollirem el que s’assembli més al 
so de la pluja. A continuació, mitjançant el programa Audacity, analitzarem el so generat pel nostre bastó de 
pluja i intentarem modificar-lo, mitjançant filtres, per a què s’assembli, encara més, al soroll de la pluja. Aquest 
programari ja el trobareu instal·lat als ordinadors de l’aula d’informàtica. 

**En cas que el vulgueu instal·lar en el vostre ordinador personal, seguiu els passos següents:
1)  Descarregar  el  programa  Audacity:  http://audacity.sourceforge.net/,  programa  gratuït  per 
manipular sons i filtres.
2) Instal·lar amb els valors per defecte, és a dir, anem prement diverses vegades "Siguiente" fins a 
finalitzar la instal·lació.

3) Instal·lar la biblioteca FFmpeg per tal de poder importar els arxius d’àudio directament en format 
m4a.

En cas que el programa no tingui la biblioteca FFmpeg instal·lada, caldrà convertir l’arxiu a format .WAV. La  

web http://media.io/ és un recurs ràpid i senzill per tal de realitzar aquesta conversió.

A la imatge següent es mostra l’entorn de la web, on carreguem l’arxiu a convertir, escollim el format de sortida 
WAV i després premem el botó "Convertir”.

Fig. 5 Entorn web de http://media.io/
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Un cop ja tinguem els àudios en format WAV, obrirem el programa Audacity, i a "Archivo" > "Obre", obrirem el 
nostre arxiu d’àudio. Vegeu la figura següent:

Fig. 6 Entorn del programa Audacity amb un arxiu d’àudio importat

Amb la tecla de l'espai, fem play i pausa del nostre àudio. I si anem al menú "Ver" > "Ampliar", veurem l’ona 
amb  més  detall,  com  si  féssim  un  ZOOM.  D’altra  banda,  podem  centrar-nos  en  la  part  que  volguem, 
seleccionant la part del so que més ens agradi i fent "Editar" > "Área de reproducción" > "Bloquear". D'aquesta 
forma farem play només de la part que ens interessa.

Fig. 7 Detall d’opció de configuració del programa Audacity

Ara anem a la part dels filtres per tal d’intentar que la nostra pluja encara s’apropi més al so de la pluja.

Si anem a "Filtres" observarem que hi ha un gran llistat de filtres a afegir a la nostra selecció. De moment 
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utilitzarem "Reverberación", un filtre molt comú que s'utilitza per fer que un so soni més ampli, amb més so 
ambiental (observeu la imatge següent per a veure com aplicar-ho).

Fig. 8 Opció de configuració del programa Audacity

Els paràmetres per a la reverberació serien els següents:

 Fig. 9 Detall d’opció de configuració del programa Audacity          

Es demana que jugueu i justifiqueu la utilització d’aquests paràmetres per tal  d’aconseguir un so de pluja 
ambiental més realista.        
Tanmateix, no n’hi ha prou en utilitzar aquest filtre, sinó que cal que en proveu i justifiqueu d’altres. A més a  
més del filtre de reverberació n’hi ha molts més amb els quals podeu treure soroll i aconseguir una pluja més 
neta i eliminar els pics (aquests poden ser molestos). També podeu provar la senyal revertida (al revés) i  
d’altres coses/filtres més.

Encara  que  no  els  utilitzeu  tots,  proveu  almenys  5  FILTRES  i  guardeu  la  senyal  final  amb  el  nom  de 
"pluja_bona" tot explicant quins paràmetres i quins filtres heu utilitzat per aconseguir aquest so.
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PROCEDIMENT DE LA SESSIÓ 3 (1 HORA)

Un  cop  generat  l’arxiu  de  so  final  de  la  pluja,  haureu  de  pujar-lo  a  la  plataforma  on  line  Soundcloud 
(www.soundcloud.com).

Fig. 10 Entorn web www.soundcloud.com

Un cop tingueu l’àudio pujat a la xarxa, heu de compartir-lo i configurar les opcions de l’arxiu de manera que 
aquest sigui públic i, per tant, que qualsevol persona que vulgui pugui escoltar-lo.

Fig. 11 Opció de configuració de l’entorn web www.soundcloud.com

Per últim, escolteu els àudios que la resta de grups han compartit i compareu-los amb el vostre. Decidiu entre 
tots quin és l’àudio més realista. També podeu afegir comentaris als àudios dels diferents grups. 
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ACTIVITAT 2n ESO, SETMANA DE LA TECNOLOGIA

QUÈ REFORÇAREM AMB AQUESTA ACTIVITAT I COM S'AVALUARÀ?

Es reforçarà la part dels plàstics i la part de materials reutilitzables, de la unitat didàctica "Obtenció i 
transformació dematèries primeres" (primera sessió) i també es treballaran aspectes de la la unitat didàctica 
Multimèdia, mitjançant l'edició d'un mural online mitjançant l'eina Glogster (segona i tercera sessió)
El professorat avaluarà aquesta activitat segons uns paràmetres, com poden ser la implicació del grup 
realitzant les sessions, l'acabat i resultat final del projecte, l'actitud durant l'activitat, etc... 
La puntuació màxima és d'un punt extra a l'avaluació trimestral de l'assignatura.

PROCEDIMENT DE LA SESSIÓ 1

- Petita font amb material reutilitzable -

MATERIAL

- Bobina de cd's o un tupper mitjà (amb tapa)
- Motor elèctric 4'5V i 2 cables senzills
- Pila de 4'5V
- Palet de fusta (3mm gruix, 12 cm alçada)
- Palleta de plàstic 
- Troç de regleta d'empalmar cablejat

EINES

- Tisores
- Serra
- Pistola silicona.
- Tornavís

Imatge 1. Petita font amb material reutilitzable

- PAS 1 -

Començarem l'activitat tallant el tub sobrant en el cas 
que disposem d'una bobina de cd's,  o realitzant un 
forat central a la tapa del tupper, de forma que més 
endavant  puguem  enganxar  el  motor.  Observar  la 
imatge 2. Imatge 2. Tall de la part sobrant
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- PAS 2 -

Traurem el plàstic a la regleta i ens quedarem amb la 
part metàl·lica. Aquesta part l'acoblarem al motor i a 
més inserirem el palet de fusta per l'altra banda amb 
l'ajut  del  tornavís,  ajustant els cargols de la regleta 
per tal que el motor i el palet quedin fixos.
Observar imatge 3 i 4.

Imatge 3. Treiem el plàstic de la regleta

Imatge 4. Fixant els tres elements

- PAS 3 -

Ara, passarem a enganxar el motor a la tapa 
pertinent. Imatges 5 i 6.

Imatge 5. ficant cola per inserir el motor

Imatge 6. Inserint el motor

- PAS 4 -

Prepararem la palleta:
- Farem 2 marques com es mostra la imatge 7.
  (com si dividíssim la palleta en 3 parts)
- La doblegarem per aquestes marques i farem dos 
  forats petits, tal com es mostra a la imatge 8.

Imatge 7. Marcant la palleta

Imatge 8. Fent petits forats a la palleta
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- PAS 5 -

Farem un altre forat al centre de les marques 
anteriors, per tal de poder-la incrustar al palet que hi 
ha fixat al motor, tal com es mostra a les imatges 9 i 
10.
Amb ajuda de la pistola de silicona, hem d'aconseguir 
que la palleta quedi fixada al palet de fusta.

Imatge 9. Inserint la palleta

Imatge 10. Enganxant la palleta

- PAS 6 -

Afegirem la carcassa de la bobina o del tupper.
I enganxarem la pila, tal com es mostra a la imatge 
12.

Imatge 11. Afegint la carcassa.

Imatge 12. Enganxant la pila

- PAS 7 -

Omplirem fina la meitat d'aigua el recipient. (el tupper 
o la bobina de cd's)
 Opcional: afegir tinta de colors.

Imatge 13. Omplim d'aigua fins la meitat
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- PAS 8 FINAL -

Per a finalitzar, comprovarem que l'objecte queda ben 
tancat, i connectarem el motor a la pila mitjançant els 
dos cables senzills.

Imatge 14. Font acabada.
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PROCEDIMENT DE LA SESSIÓ 2

Mural digital amb la aplicació Glogster

Sabeu què és reutilitzar material?
Durant aquesta activitat, realitzareu un mural digital amb l'aplicació GLOGSTER.
La temàtica ha de ser "Reutilització de material"
Per a que agafeu inspiració, aquí teniu unes quantes imatges relacionades en la reutilització de 
materials.

REUTILITZACIÓ DE MATERIALS

Imatge 1. Garrafes.           Imatge 2. Tetrabricks.                     Imatge 3. Ampolles

PASSOS

1) Cal que anem a la web: http://edu.glogster.com/
    Escollir que som estudiants, i crear un usuari.
    (necessitarem una compta de gmail)

Imatge 4. Registre

2) Un cop ja siguem usuaris, podrem començar a 
    crear el nostre mural digital, clicant a "create your 
    first glog"

Imatge 5. Començament
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3) Un cop hem realitzat el pas anterior, haureu 
    d'escollir el format de mural: Horitzontal

Imatge 6. Format

4) Ja podeu començar a crear el vostre mural.
    El símbol de +, ens permet inserir texts, gràfics 
    predefinits, imatges d'internet, ...
    Posa a proba la teva creativitat i usant només 
    texts i imatges, proposa idees per a poder 
    reutilitzar material i donar una segona vida a 
    alguns objectes.
    Recorda: Posa un títol i el nom dels membres del 
                     grup

                                                                                                        Imatge 8. Opcions

5)  En acabar, podràs guardar i publicar el mural, segons el menú superior de la web.

Imatge 9. Guardar els canvis
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ACTIVITAT 4rt ESO, SETMANA DE LA TECNOLOGIA
COMENCEM A PROGRAMAR ARDUINO AMB S4A

QUÈ REFORÇAREM AMB AQUESTA ACTIVITAT I COM S'AVALUARÀ?

Durant la realització de les tres sessions d'aquesta activitat, es reforçarà la unitat didàctica de "Control i 
robòtica" programant uns petits exercicis amb la placa Arduino Uno.
El professorat avaluarà aquesta activitat segons uns paràmetres, com poden ser la implicació del grup 
realitzant les sessions, l'acabat i resultat final del projecte, l'actitud durant l'activitat, etc... 
La puntuació màxima és d'un punt extra a l'avaluació trimestral de l'assignatura.

EXERCICI 1: Sortida intermitent:

En aquest primer muntatge, programarem amb  S4A el programa “blink” que anteriorment has provat des de 
l’IDE d’Arduino. 

Material :
- Placa Arduino
- Un led

Connexió:
Obre S4A, connecta la placa Arduino (al mateix port que ho has fet des d’un principi)  i espera fins que el 
programa trobi la placa (aquest procés pot trigar uns segons). Pot donar-se el cas que S4A no trobi la placa 
perquè aquesta té un altre sketch carregat i no el firmware de S4A. Si, després d’esperar uns segons, S4A 
no ha detectat la placa,torna a carregar-hi el firmware i torna-ho a provar.

Programa:

          
Com que no hem modificat ni el Sprite ni l’escenari, en la pantalla “escenari” surt per defecte la imatge de la 
placa Arduino.

Muntatge:
Un cop fet el programa, procedim a fer el muntatge a la placa. Serà com el que s’indica a continuació, tenint 
en compte que la pota llarga del led (terminal positiu) ha d’inserir-se en el PIN 13 i la pota curta (terminal 
negatiu) en el PIN GND (terra). La següent imatge mostra el muntatge:
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Funcionament
Un cop finalitzats tots els passos, només cal fer click a la bandereta verda de S4A i el LED començarà a fer 
pampallugues intermitents cada 1 segon.

EXERCICI 2: Sortida intermitent amb visualització de l’estat en pantalla

S4A permet modificar l’escenari i els personatges. En aquest segon muntatge, carregarem dos nous vestits: 
un LED encès i un apagat, que anomenarem respectivament LED_OFF i LED_ON.  El que farem serà 
visualitzar l’estat del LED en l’escenari.
El primer que has de fer és carregar els nous vestits pel personatge Arduino. A les llibreries de personatges 
de S4A no es troben aquestes imatges, així que les hauràs de buscar i carregar tú mateix/a. També pots 
dibuixar-les utilitzant l’editor d’imatges del programa.
A Internet, hem trobat aquestes dues que pots copiar i fer servir (nota:Recorda tenir present les llicències 
d’autor alhora d’utilitzar imatges als teus documents):

LED_OFF       LED_ON

Com carregar les imatges a S4A?
Si ja tens les dues imatges carregades al teu ordinador:

1. Selecciona el personatge Arduino i fes click en la pestanya “vestits”.

2. Fes click a la icona “importa” i, tal com es fa habitualment, carrega la imatge LED_OFF.

3. Repeteix el punt anterior per carregar la imatge LED_ON.

Si has realitzat totes les passes correctament, el que has de tenir a la pantalla de S4A és el següent (fixa’t 
que el vestit del personatge que apareix a la zona de l’escenari és, per defecte, el darrer que has carregat):
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Programa

Muntatge:
El muntatge a la placa Arduino és el mateix que l’anterior. No cal canviar res.

Funcionament:
En fer click a la bandereta verda, veuràs a l’escenari com els vestits del personatge canvien cada segon de 
la mateixa manera que ho fa el LED que hi ha connectat físicament a la placa.
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EXERCICI 3: Govern d’una sortida mitjançant un polsador

En aquest muntatge volem governar la sortida digital PIN 13 mitjançant l’accionament d’una entrada digital 
PIN 2 en la que hi connectarem el polsador.

Material:
-  Placa Arduino
- LED
- Resistència 1kΩ
- Polsador
- Protoboard
- Cables de connexió

Programa
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EXERCICI 4: Semàfor

Muntarem un semàfor. Utilitzarem les següents sortides:

- Làmpada vermella  PIN 13
- Làmpada groga  PIN 11
- Làmpada Verda  PIN 10

EL primer que cal és que busquis a la xarxa tres imatges de làmpades color vermell, groc i verd 
respectivament o bé dibuixar-les. Un cop les tingueu, s’hauran de carregar com tres nous vestits del 
personatge principal. Anomena a cada nou vestit Semàfor_vermell, Semàfor_groc i semàfor_verd 
respectivament.
Et proposem les següents imatges per a que els puguis copiar i carregar directament:

                                               
              semàfor_groc              semàfor_verd          semàfor_vermell

Si heu carregat els vestits correctament, a la pestanya de vestits del personatge principal heu de veure el 
següent:

Ara carregarem un nou fons. Et proposem que carreguis el fons train_tracks1 de la llibreria “outdoors” de 
S4A.Un cop carregat el fons, feu més petit el personatge i col·loqueu-lo a la part de l’escenari que creieu 
més adient. Et proposem el resultat següent:
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Material:
-  1 LED  vermell, 1 LED groc i 1 LED verd
-  3 Resistències de 220Ω
-  Protoboard
-  Cables de connexió
-  Placa Arduino

Funcionament
En prémer la bandera verda, els leds de la placa s’encenen correlativament cada segon a la vegada que 
podem veure la simulació a l’escenari de S4A
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