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ANEX 1 UD Control i automatismes, posem-ho en pràctica! (6 sessions) 
 
  INSTAL·LACIONS DE L’HABITATGE Tecnologia                                      4t ESO     1r Trimestre 2013/2014 

CONTINGUTS Curriculars OBJECTIUS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
Treballades a l’UD. 

 
• Anàlisi dels diferents 
elements de control: sensors, 
actuadors i dispositius 
•  Anàlisi de sistemes 
automàtics: components i 
funcionament. 
•  Aplicació de la tecnologia 
de control a les instal·lacions 
dels habitatges i a la indústria. 
• Disseny, planificació i 
construcció de sistemes 
automàtics. Ús de l'ordinador 
com a element de programació i 
control. 
• Ús de simuladors 
informàtics per comprendre el 
funcionament de sistemes 
automàtics i fer-ne el disseny. 
• Màquines automàtiques i 
robots: automatismes. 
Arquitectura d'un robot. 
Elements mecànics i elèctrics 
necessaris per el seu 
moviment. 
• Disseny, construcció i 
programació de robots. 
• Valoració de la incidència 
de l'automatització en el 
desenvolupament tecnològic al 
llarg de la història. 

 

 
1. Realitzar programes de control mitjançant l’ordinador i el 
llenguatge de programació Scratch. 
 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual: A l’hora de redactar la 
memòria, realitzar esquemes de programació utilitzant el llenguatge de 
programació i a l’hora de descriure el funcionament dels circuits electrònics de 
sistemes de control. 

 
2. Interpretar de manera adequada els codis d’Scratch que es 
realitzen en la part guiada i modificar-los correctament per 
aconseguir els resultats desitjats. 
 

Competència en el tractament d’informació i competència digital: 
mitjançant el programari específic de programació S4A, l’elaboració de 
documents (memòria i suport digital presentació final.) i la recerca d’informació 
a la xarxa. 

 
3. Interpretar de manera adequada els codis d’S4A que es 
realitzen en la part guiada i modificar-los correctament per 
aconseguir els resultats desitjats. 
 

Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: A l’hora de 
conèixer els exemples de sistemes de control en elements propers i 
implementar-los en activitats pràctiques. 

 
4. Dissenyar un sistema automàtic utilitzant l’eina informàtica 
S4A i aplicar-ho en un model físic mitjançant components 
electrònics. 
 

Competència matemàtica, en el moment de utilitzar el pensament  lògico-
matemàtic al programar amb eines informàtiques com l’Scrach. 

 
5. Treballar amb un grup format per dos companys de classe 
més i, conjuntament, planificar, organitzar-se i proposar 
solucions, argumentant-les i comparant-les, amb autocrítica i 
respecte a la resta. 

Competència d’aprendre a aprendre: a l’hora de buscar, seleccionar i 
analitzar informació de manera autònoma relativa als projectes de circuits amb 
sistemes de control 

6. Tenir una actitud madura de cara a la classe i redactar una 
llibreta de classe/memòria amb allò que s’ha fet, els problemes 
plantejats i com s’han solucionat, així com realitzar una 
presentació oral.  

Competència d’autonomia i iniciativa personal: a l’hora de proposar 
solucions per al disseny dels programes i circuits, saber argumentar-les i 
comparar-les amb les altres, saber tenir autocrítica i proposar millores i/o 
modificacions. 

 
7. Adquirir una actitud crítica davant les ofertes i solucions 
aportades per l’electrònica i la tecnologia de control valorar el 
seu significat en els processos industrials. 
 

Competència social i ciutadana, al treballar en equip i decidir, organitzar i 
planificar les tasques juntament amb els companys, manteniment i conservació 
de les eines i l’espai comú. Així com a l’hora de valorar els avantatges dels 
sistemes de control en la societat. 

8. Tenir una actitud correcta i respectuosa a l’aula taller, 
mostrant respecte pels companys, les eines i materials i l’espai 
comú 

Competència artística i cultural: al desenvolupar un document que reflexi el 
projecte (memòria i presentació) de manera creativa i atractiva. Així com la 
creació d’un disseny personal en les activitats d’Scratch 
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CONTROL I AUTOMATISMES: POSEM-HO EN PRÀCTICA Tecnologia                                           4t ESO     3r Trimestre 2013/2014 
Metodologia i seqüenciació didàctica, sempre a l’aula de Tecnologia. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS 
RECURSOS 

ORG. 
SOCIAL TEMPS ATENCIÓ 

DIVERSITAT 

INICIALS 

1 

 
Comunicació dels objectius de la unitat i 
dels criteris d’avaluació. 
 

Fitxa Objectius  Grup 
classe 10’  

2 

 
Activitat introductòria i d’exploració del 
nivell inicial.   
Per què la porta del garatge s’obri sola 
quan premem el botó? Què hi ha darrera 
de la seqüència de llums d’un semàfor? 
Què és un sensor de presència? 
Reflexió col·lectiva, totes aquestes 
comoditats són possibles gracies a la 
incorporació de l’automatització i la 
programació de sistemes de control al 
nostre dia a dia. 

Canó projector. 
Suport digital (ppt)  
Ordinador personal 
de cada un dels 
alumnes.  
 

Grup 
classe 20’  

3 

 
Fitxa explicativa Scratch i S4A amb 
qüestions.  
Segons com s’hagi allargat el debat i de 
l’actitud dels alumnes (Si l’actitud és 
col·laborativa i el temps no ha passat 
molt ràpid, respondre-les a l’aula i 
corregir. De no ser així, per a fer a casa) 
 

Canó projector. 
Ordinador personal 
de cada un dels 
alumnes. 
Fitxa 1  

Individual 10’ Activitat multinivell. 

4 

 
Formació dels grups, de 3 persones, 
heterogenis. (segons els criteris que es 
creguin més convenients i adients al 
grup classe.)  
 

- Grup de 3. 5’ Integració dins de 
grups heterogenis.   

DESENVOLUPA-
MENT SCRATCH 5 

 
Què es Scratch?  
Visualització d’exemple de projecte, 

 
Canó projector. 
Web d’Scratch. 

Grup 
classe. 15’  
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primer el resultat i després el esquema 
de programació associat. 
Exposició de la seva filosofia (idea de 
programari lliure, idiomes, compartir 
recursos...) 

Ordinador personal 
de cada un dels 
alumnes. 
PenDrive amb el 
software Scratch 1.4. 
 

6 

Simultàniament a l’anterior, passar un 
penDrive amb l’arxiu executable 
necessari per instal·lar el software 
Scratch a tots els ordinadors i en tenir-lo 
tots, instal·lar-lo. (Per a la propera 
sessió, tothom ho ha de portar instal·lat 
correctament) 

Canó projector. 
Web d’Scratch. 
Ordinador personal 
de cada un dels 
alumnes. 

Grup 
classe. 
 

 

7 

Primer contacte amb el software:  
Sessió expositiva al projector introduint 
el programa. Explicació idea formes i 
colors, tots tenen el programa al 
ordinador. 

Canó projector. 
Web d’Scratch. 
Ordinador personal 
de cada un dels 
alumnes. 
Guia Scratch. 

Grup 
classe. 15’  

8 

Activitats 1-2-3 
Part guiada al projector i parts 
autònomes per consolidar els seus 
coneixements. (10’+5’) 

Canó projector. 
Ordinador personal 
de cada un dels 
alumnes. 
Guia Scratch 

Grup de 3 45’ 

Integració dins de 
grups heterogenis. 
Correcció memòria 
de manera 
individualitzada. 

9 
Activitat 4. Part guiada al projector i parts 
autònomes per consolidar els seus 
coneixements. (15’+10’) 

Canó projector. 
Ordinador personal 
de cada un dels 
alumnes. 
Guia Scratch 

Grup de 3. 25’. 

Integració dins de 
grups heterogenis. 
Correcció memòria 
de manera 
individualitzada. 

DESENVOLUPA-
MENT S4A 

10 Plantejament de l’exercici final de l’UD. 
DAU 

Canó projector. 
Ordinador personal 
de cada un dels 
alumnes. 
Suport digital (ppt) 
Guia S4A 

Grup 
classe. 15’ 

Inclou activitats 
voluntàries sobre 
afegir possibles 
millores. 

11 

Passar un penDrive tot allò necessari. 
Instal·lació d’S4A, instal·lació Arduino 
IDE, programació del firmware a la placa, 
mitjançant arxius en un PenDrive, al 
menys en un ordinador per grup. (tots 
tenen el mateix model de portàtil) 

 

Canó projector 
Ordinador personal 
de cada un dels 
alumnes. 
Guia S4A 

Grup 
classe. 20’  
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PenDrive amb el 
software S4A, 
ARDUINO IDE, i doc. 
amb el firmware. 
Plaques ARDUINO 
Cable USB  

12 

Primer contacte amb el software:  
Sessió expositiva al projector introduint 
el programa.  
Què canvia respecte a l’Scratch? 
Explicació Pin Map 

 

Canó projector 
Ordinador personal 
de cada un dels 
alumnes. 
Guia S4A 

Grup 
classe 15’  

13 

 

Activitats 1-2-3 
Part guiada al projector i parts 
autònomes per consolidar els seus 
coneixements. (5’+10’) 
Activitat 4. Plantejament i primeres 
propostes. 
En els moments d’autonomia, atenció als 
possibles dubtes sobre l’activitat 5 del 
dau. 

 

Canó projector 
Ordinador personal 
de cada un dels 
alumnes. 
Guia S4A 
Material específic 
d’electrònica i 
plaques ARDUINO. 

Grup de 3 45’ 

Integració dins de 
grups heterogenis. 
Correcció memòria 
de manera 
individualitzada. 

14 
Desenvolupament de l’esquema de 
programació de l’activitat 5 en grup de 
manera autònoma amb el grup.  

Ordinador personal 
de cada un dels 
alumnes. 
Guia S4A 

Grup de 3 30’ 
(A casa) 

Integració dins de 
grups heterogenis. 
Correcció memòria 
de manera 
individualitzada. 

15 
Resolució de dubtes i correcció d’errors 
per l’activitat 4. Muntatge i comprovació 
per grups. 

Ordinador personal 
de cada un dels 
alumnes. 
Guia S4A  
Material específic 
d’electrònica i 
plaques ARDUINO. 

Grup de 3 20’ 

Integració dins de 
grups heterogenis. 
Correcció memòria 
de manera 
individualitzada. 

16 

Plantejament de les diferents propostes 
de solució de l’activitat 5, acabant la 
sessió amb el muntatge electrònic 
realitzat per part de tots els grups.  

Ordinador personal 
de cada un dels 
alumnes. 
Guia S4A  
Material específic 
d’electrònica i 
plaques ARDUINO 

Grup de 3 40’ 

Integració dins de 
grups heterogenis. 
Correcció memòria 
de manera 
individualitzada 
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SÍNTESI 

17 

Presentació per grups amb suport 
audiovisual del seu projecte del dau, 
(activitat 4 Scratch, activitat 5 S4A) 
(3’x 7 grups) i demostració de 
funcionament. 

Canó projector 
Ordinador personal 
de cada un dels 
alumnes. 
Material específic 
d’electrònica i 
plaques ARDUINO 

 30’ 

Integració dins de 
grups heterogenis. 
Avaluació atenent 
la diversitat. 

16 
Entrega de la memòria. 
Autoavaluació. 
Enquesta de satisfacció de l’alumnat.  

Fitxa Autoavalució 
Fitxa Enquesta. Individual 20’ 

 
Correcció memòria 
de manera 
individualitzada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Criteris d’avaluació 
Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques adients per a la seva programació i aplicar-los a sistemes 
tècnics quotidians.  
Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic 
i realitzant l'exposició en públic i amb suport multimèdia.  
Relacionar els factors que poden permetre que les noves tecnologies millorin el procés de producció: aplicació de la informàtica i substitució 
d'eines per la robòtica amb disminució de riscos i millora de l'eficàcia 

(u) Material necessari adaptat al grup i pressupost. 
3 Plaques Arduino. 
3 Connectors USB 
7 Plaques de prototips 
49 Díodes LEDs.  
47  Resistències de 270 Ω i 7  
7 Resistències de 10 Ω 
7 Polsadors 
1 PenDrive 
s/n Conductor per circuits electrònics   
- Ordinador personal dels alumnes. 
1 Canó projector+Lona (Aula de Tecnologia) 
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RÚBRICA D’AVALUACIÓ PRESENTACIÓ ORAL 30% 
UD Control i automatismes, posem-ho en pràctica! 
 
 Assolit (2/2) Poc Assolit (1/2) No assolit 

Comunicació no 
verbal 
(individual) 

Té una bona postura, amb 
moviments naturals, estableix 
contacte visual mentre dura 
l’exposició, el volum, l’entonació i el 
ritme són adequats. 

Els moviments no sempre són 
naturals, demostra algun neguit o 
inseguretat, perd el contacte visual 
en ocasions, el volum i l’entonació no 
sempre és l’adequat i de vegades el 
ritme es excessivament ràpid o lent. 

Té una postura rígida, no interactua 
ni estableix contacte visual. El volum 
es excessivament alt o baix, la 
pronúncia dels sons es descurada i a 
voltes es fa incomprensible la major 
part del discurs. 

Comunicació 
verbal.  
(individual) 

L’explicació segueix un ordre i una 
estructura evidents, es fa un ús 
correcte i mesurat de connectors per 
organitzar el discurs, amb un lèxic 
adequat al tema, construint les frases 
correctament, no hi han continguts 
superflus i utilitza recursos 
(preguntes retòriques, exemples...). 

L’explicació no és del tot ordenada,  
només en alguna ocasió fa servir 
connectors per estructurar el discurs, 
no sempre empra un lèxic adequat al 
tema, a vegades no acaba les frases 
o comet algun error en la construcció 
d’aquestes, utilitza pocs recursos.  
En ocasions costa entendre el que 
explica.  

L’explicació no segueix cap mena 
d’orde ni estructura, no utilitza 
connectors o es fa de manera 
abusiva, el lèxic no és l’adequat , 
construeix frases incorrectes o 
incompletes. No fa servir cap recurs. 
No s’entén el que vol explicar. 

Eficàcia 

El suport no presenta errors de forma 
ni de contingut, el discurs acaba amb 
unes conclusions, aconsegueix 
captar l’atenció i s’ajusta al temps 
establert. 

El suport presenta alguns errors de 
forma o de contingut, així com alguna 
falta d’ortografia, a estones capta 
l’atenció, s’ha excedit o li ha mancat 
temps, però no gaire.  

El suport presenta nombrosos errors 
de forma, contingut i d’ortografia. No 
aconsegueix captar l’atenció i acaba 
molt ràpid o utilitza molt més temps 
del establert. 

Contingut 

El contingut de la presentació és el 
que es requereix, s’adequa al nivell 
del curs així com es presenta amb 
rigor. Parla de tots dos projectes i 
n’entén el vincle. Demostra seguretat 
en el tema. 

Hi ha alguna mancança en quant al 
contingut, el nivell no es sempre 
l’adequat, confon alguna 
terminologia. Presenta tots dos 
projectes però no els acaba de 
vincular. A voltes es nota segur i a 
voltes no tant. 

El contingut no respon als 
requeriments, el nivell no arriba al 
demanat i es cometen errors 
terminològics greus. No presenta un 
dels dos projectes, o ho fa sense 
vincular-los de cap manera. 

Creativitat La presentació és molt creativa i 
original.  

La presentació es original i una mica 
creativa. La presentació és plana i normal. 
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RÚBRICA D’AVALUACIÓ MEMÒRIA              20% 
UD Control i automatismes, posem-ho en pràctica! 
 
 Assolit (2/2) Poc Assolit (1/2) No assolit 
Temps S’ha lliturat el treball a temps. - No s’ha lliurat el treball a temps. 

Memòria  
Activitats 4-5 S4A 

La memòria de les dues activitats conté 
tant la primera proposta com la definitiva, 
s’inclouen fotos del muntatge així com 
esquemes d’aquest. L’esquema de 
solució esta justificat.  

 La memòria de les dues activitats no 
conte totes les propostes, a voltes no hi 
ha prou suport gràfic (fotos, esquemes) i 
les propostes de solucions no estàn 
justificades. 

No s’ha realitzat la pertinent memòria de 
les activitats.  

Forma 

El document presenta en tot moment un 
ordre i una estructura evidents, fa ús 
correcte i mesurat dels conectors, per 
organitzar el discurs, amb un lèxic 
adequat al tema i construint les frases 
correctament. 

El document presenta alguns errors de 
forma o de contingut, així com alguna 
falta d’ortografia, l’estructura no és del tot 
ordenada,  només en alguna ocasió fa 
servir connectors per estructurar el 
discurs, no sempre empra un lèxic 
adequat al tema, a vegades no acaba les 
frases o comet algun error en la 
construcció d’aquestes 

El document presenta nombrosos errors 
de forma, contingut i d’ortografia, no 
segueix cap mena d’orde ni estructura, 
no utilitza connectors o es fa de manera 
abusiva, el lèxic no és l’adequat , 
construeix frases incorrectes o 
incompletes. No s’entén el que vol 
explicar. 

Contingut 

El contingut de la memòria és el que es 
requereix, s’adequa al nivell del curs així 
com es presenta amb rigor. Inclou les 
preguntes proposades a classe, i totes 
les activitats estan comentades de 
manera crítica. 

Hi ha alguna mancança en quant al 
contingut, el nivell no es sempre 
l’adequat, confon alguna terminologia. 
Inclou alguna pregunta de les 
plantejades a classe però no totes, les 
activitats estan totes comentades però 
de manera més suferficial.  

El contingut de la memòria no respon als 
requeriments, el nivell no arriba al 
demanat i es cometen errors 
terminològics greus. No presenta les 
preguntes plantejades a classe i hi 
manquen activitats. 

Autoavaluació 
I conclusions. 

La memòra acaba amb unes conclusions 
d’allò que s’ha aprés i la valoració 
d’aquest aprenentatge. 
S’ha omplert la graella d’autoavaluavió 
de manera madura i crítica. Les 
reflexions de possibles millores 
demostren coneixença en el tema, així 
com interès en realitzar les coses 
correctament.  

Les conclusions finals de la memòria són 
escasses, s’ha omplert la graella 
d’autoavaluació de manera crítica però 
les reflexions de millora no demostren 
coneixença en tot moment, així com de 
vegades mostra poc interès en realitzar 
les coses correctament. 

La memòria no té conclusions. La fitxa 
d’autoavaluació s’ha omplert de manera 
no madura i sense actitud crítica o bé no 
s’ha omplert.  
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RÚBRICA D’AVALUACIÓ ACTITUD                50% 
UD Control i automatismes, posem-ho en pràctica! 
 
 Assolit (2/2) Poc Assolit (1/2) No assolit 

General 
Assisteix a totes les classes de manera 
puntual i presentable. Si falta a classe ho 
fa de manera justificada.  

Algún dia arriba a classe amb retràs o de 
manera poc presentable. Falta algun día, 
però no es tracta de una costum. 

No ha arribat puntual ni de manera 
presentable la majoria dels dies, falta a 
classe de manera rutinària. 

Material i 
responsabilitat 

Porta cada dia el material a classe així 
com realitza les activitats a casa de 
manera responsable i entrega sempre a 
temps. 

 De vegades no recorda portar el 
material i algun dia no ha realitzat els 
deures. 

No porta mai el material necessari per a 
classe, no realitza els deures i si entrega 
quelcom, ho fa fora de plaç. 

Iniciativa 

Sempre mostra iniciativa, lideratge i 
creativitat al realitzar totes les activitats 
d’aprenentage, està motivat i amb la 
seva actitud motiva als demés a 
participar. Aporta idees de disseny 
creatives en totes les activitats. 

Casi sempre mostra iniciativa, lideratge i 
creativitat per a realitzar algunes 
activitats d’aprenentatge, però es deixa 
portar per l’actitud del grup. Són els 
companys qui l’alenten per a estar 
participatiu. A vegades aporta idees 
creatives de disseny. 

Ocasionalment té iniciativa però no es 
mostra interessat en participar en les 
activitats i no recolza als seus companys 
mitjançant les seves intervencions. Mai 
proposa idees creatives pròpies. 

Participació i 
treball en grup. 
 

Manifesta bona disposició al treball en 
grup, valora les intervencions dels seus 
companys i les té en compte per a 
arribar als objectius plantejats. Sempre 
es mostra actiu en les activitats de debat 
així com respon davant de preguntes a 
l’aire. Té actitud crítica, i emiteix 
arguments madurs i que alimenten el 
grup. 

Manifesta una disposició de cara al 
treball en grup però a voltes no tant, trata 
de valorar les intervencions dels seus 
companys però no sempre les té en 
compte. En algunes de les activitats de 
debat es mostra actiu i a voltes respon a 
preguntes a l’aire. Emiteix comentaris 
autocrítics i reflexius, però no sempre 
aporta solucions que alimentin el treball 
del grup. 

No compta amb una predisposició de 
col·laborar al treballar en equip, mai té 
en compte les intervencions i aportacions 
de la resta del grup. 
Emiteix comentaris crítics subjectius, que 
no provoquen la reflexió i sense haver 
realitzat un anàlisi d’allò que critica. 

Global. Es tracta d’aportar un pes a l’opinió pròpia del professor sobre l’actitud global de l’alumne en qüestió. (Es tracta d’un punt sobre 
la nota final de la UD) 
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Introducció 
Scratch en anglès significa ratllar o aranyar, però té diferents significats segons el seu 
context. En el context informàtic, significa començar a des de cero a escriure el codi d’un 
programa. I el llenguatge de programació Scratch, és això, la manera de començar a 
aprendre a programar sense tenir-ne gaire idea.  
 
Scratch, desenvolupat per el Lifelong Kindergarten Group del MIT MediaLab, és un llenguatge 
de programació gràfica, visual i divertida, que aconsegueix de manera senzilla fer fàcil la 
programació de videojocs, música, animacions, demostrant-nos que la idea que tenim de que 
programar es molt difícil, no és real.  
 
D’altra banda, des de la pàgina web del projecte, podem veure que s’ha format una comunitat 
de creatius (tant alumnes, professors, pares, universitats o persones interessades) i que 
permet compartir projectes, on podem provar les nostres idees o també aprendre dels altres 
usuaris i veure fins on arriba la imaginació i creativitat dels altres. 
 
General 
La programació en Scratch està basada en blocs amb instruccions determinades que 
encaixen entre ells per tal d’acabar construint un programa, arrossegant-los amb el ratolí, molt 
més senzill i assumible que la majoria dels llenguatges de programació convencionals, que 
requereixen el coneixement prèvi i l’estricta observació de les normes sintàctiques i 
morfològiques del llenguatge.  
Aquests blocs s’agrupen mitjançant colors i formes per fer-ho més visual i intuïtiu.  
D’una banda els colors agrupen les diferents instruccions per categories. Així, les instruccions 
que pertanyen a una mateixa categoria tenen el mateix color. En la versió 1.4 d’Scratch 
s’ofereixen vuit categories amb vuit colors diferents: 
 

 
Imatge 1: Diferents categories de blocs  
agrupades per colors a Scratch 1.4.  
 
                                                             Gràfic 1: Classificació dels blocs d’Scratch1.4 segons la seva 
                                                                    forma/morfologia. 
 
D’altra banda la forma d’aquestes instruccions serveix per fer més intuïtiu el procés de 
programació, els blocs encaixen només amb el tipus d’instruccions “morfològicament” 
compatibles, és a dir, que tenen la forma adequada.  
 
Com veiem, el llenguatge Scratch és molt senzill i intuïtiu, tanmateix, es un programa molt 
potent, amb possibilitats molt amplies, ja que existeixen possibilitats infinites de encaixos i 
combinacions, a partir d’instruccions senzilles es poden crear instruccions molt més 
complexes. 

En forma de bandera 
Marquen l'inici d'un 

procés, es coloquen a 
la part superior de tots 

els programes. 

En forma de 
pestanya 

Son instruccions que 
tenen un significat per 

elles mateixes i 
impliquen la 

realització d'algún 
tipus d'acció. 

De forma hexagonal 
Es tracta normalment 

de respostes a  
condicionals. Es 

corresponen amb 
preguntes lògiques de 

resposta SI/NO. 

De forma arrodonida 
Es tracta normalment 

de valors per 
complementar accions 

o condicions. Es 
corresponen aun un 

valor numèric. 
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Activitat 1 
 
Objectius: 
En aquesta practica es pretén aconseguir familiaritzar-nos amb el programa, i mitjançant el 
llenguatge programació i el software Scratch programar un animal, que comenci a un extrem 
de la pantalla, camini fins l’altre extrem i digui quelcom. 
 

Crear el personatge i modificar l’escenari. 
Obrim un nou projecte Scratch. 
 
El primer que haurem de fer serà esborrar el gat. El personatge que surt per defecte en 
començar un projecte nou. Per fer-ho, podem: 
• Seleccionar la icona de les tisores i arrossegar-les sobre el personatge o allò que volem 

eliminar. 
• O bé, prémer amb el botó dret damunt del personatge a la zona de personatges i clicar 

esborra. 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació hem de creat un nou personatge, a partir de l’arxiu d’imatges del programa 
Clicant a Escull una animació des d’un fitxer i escollint la carpeta animals i s’obre la carpeta 
següent. 
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D’aquesta carpeta escollim un animal que tingui dues versions de moviment, per exemple un 
les dos rats-penats, el gos blau, l’elefant, el cavall, etc.  
Per exemple el gos blau, i acceptem i ens apareix a la zona de personatges (recordar que si 
hi ha més d’un personatge, sempre es modifica, es programa, etc. aquell que està seleccionat 
en blau.  

 
 
Si volem modificar el tamany del personatge (en aquest cas fer-lo petit) utilitzarem els botons 
eixampla i/o redueix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ara li crearem un vestit diferent per al nostre personatge, i per aconseguir-ho anirem a la 
pestanya vestits i cliquem a Importa, i de la mateixa manera que amb el personatge i escollim 
la segona versió de l’animal que hem escollit abans. Quedant la pestanya vestits així. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ara ja tenim un personatge amb dos vestits. Recordar que els vestits estan tots dos associats 
a un mateix personatge i per tant respondran a la mateixa programació. 
Per a carregar un escenari nou, ressaltem l’escenari i pitgem la pestanya fons, i seguim el 
mateix procés que amb el vestit, escollint el que més ens agradi.  
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Quedant la pantalla quelcom similar a això: 
 

 
 

Realitzar el programa. 
Per a programar només hem de buscar la instrucció desitjada entre totes les categories de la 
zona de programació i anar-los encaixant.  
En aquest cas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En prémer la bandera el personatge anirà a les coordenades desitjades i després repetirà 
l’acció de moure’s i canviar de vestit fins a arribar a l’altre extrem (valors personalitzables) 
I ara ja només ens faltarà que digui quelcom. 
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Que es tracta d’una instrucció directa de la categoria d’aspecte “digues...” amb un espai per 
omplir, escriu allò que vulguis que l’animal digui i quedarà un esquema similar al següent. 
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Activitat 2: Semàfor 
 
Objectius: 
En aquesta practica es pretén aconseguir, mitjançant el llenguatge programació i el software 
Scratch programar un semàfor, per a que faci una seqüència on estigui durant 10 segons en 
verd, després passi a ambarí, es mantingui dos segons, faci pampallugues i al final es posi 
vermell. 
 

Crear l’objecte i els seus diferents vestits.  
Obrim un nou projecte Scratch. 
 
El primer que haurem de fer serà esborrar el gat. A continuació hem de crear els diferents 
vestits que composen el semàfor. Per a que sempre sigui del mateix tamany i forma, primer 
crearem la base i després les diferents posicions.  
Premem Dibuixa una nova animació i dibuixem un rectangle amb els tres cercles per les 
llums, aquesta serà la base pel nostre semàfor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pista! Per a que el cercle sigui completament 
regular, prem la tecla Shift mentre el dibuixes. 
 

D’aquesta manera obtenim un “personatge” que serà el nostre semàfor. Per aconseguir que 
pugui encendre les llums corresponents, doncs, haurem de aportar-li al personatge tres 
vestits amb les tres possibilitats. 
Obre la pestanya vestits i copia dos cops el vestit existent, per a després modificar-lo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un cop tenim els vestits fets ja podem dir que tenim un semàfor per cotxes, ara només ens cal 
programar la seqüència. 
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Realitzar el programa 
 
Per a realitzar aquesta programació, necessitem una instrucció que faci que la resta es 
repeteixin de forma infinita, i per aconseguir això, n’utilitzarem una en forma de pestanya que 
permet que altres es col·loquen al seu interior “per sempre”. 

 
 
 
 
 
 

I un cop arribat fins aquí, haurem de fer variar el vestit i fer-ho esperar el temps que creiem 
convenient per a que el semàfor faci la seva funció. Quedant el programa definitiu quelcom 
així. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ara et toca a tu: 
• Com podem aconseguir que la llum ambarí estigui dos segons encesa i després faci 

pampallugues durant un segon?  
• Canvia el fons que té el nostre semàfor per a que sigui més adequat al context. 
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Activitat 3: Semàfor vianants. 
 
 
Objectius: 
En aquesta practica es pretén aconseguir, mitjançant el llenguatge programació i el software 
Scratch programar una cruïlla d’un semàfor, per a que estigui sempre en verd el senyalitzador 
per a vehicles i quan un vianant sol·liciti el pas, passi a ambarí, faci pampallugues i es posi 
vermell durant 10 segons, en el qual serà el semàfor dels vianants el que estarà verd. 
 

Modificar l’animació de l’activitat anterior. 
 
Obrirem l’arxiu de l’activitat anterior (Activitat 2: Semàfor.) 
 
El primer que haurem de fer serà modificar els vestits del semàfor, pensant en totes les 
variables que poden haver-hi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificar el programa 
Ara ja tenim el programa realitzat per a que el semàfor faci la seqüència sense parar, però 
allò que volem aconseguir és que estigui sempre en verd i en quan un vianat sol·liciti el pas, 
la realitzi. Per a això, necessitem un condicionant, una instrucció en forma de pestanya que 
permet que altres es col·loquen al seu interior, “si”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com veiem es tracta d’una instrucció que depèn d’una altra, i hauríem d’arrastrar-hi en aquest 
buit hexagonal, un bloc de la mateixa forma, amb allò que vulguem que sigui la sol·licitud de 
pas per part dels vianats. La tecla espai per exemple. 
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Quedant el bloc si així:  

 
Si ara incloem la seqüència anterior dins d’aquest condicionant obtenim el semàfor de 
vehicles amb sol·licitud de pas dels vianants, quedant l’esquema final així: 
 

 
 
 

Ara et toca a tu: 
• Com podem aconseguir que la llum verda estigui cinc segons encesa i després faci 

pampallugues durant un segon?  
• Afegeix un so per a avisar als vianants invidents sàpiguen quan poden creuar el 

carrer (utilitzar-ne un de la biblioteca). 
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Activitat 4: Dau 
 
Objectius: 
En aquesta practica es pretén aconseguir, mitjançant el llenguatge programació i el software 
Scratch programar un dau, per a que quan es premi un botó, “llenci el dau” i surti un nombre a 
l’atzar. 
 

Crear l’objecte i els seus diferents vestits. 
Obrim un nou projecte Scratch. 
 
El primer que haurem de fer serà esborrar el gat. A continuació hem de crear els diferents 
vestits que composen el dau. Per a que sempre sigui del mateix tamany i forma, primer 
crearem la base i després els valors.  
 
Premem Dibuixa una nova animació i dibuixem un quadrat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pista! Per a que el quadrat sigui completament 
regular, prem la tecla Shift mentre el dibuixes. 

 
D’aquesta manera obtenim un “personatge” que serà el nostre dau. Per aconseguir que pugui 
mostrar les diferents cares del dau, doncs, haurem de aportar-li al personatge sis vestits amb 
els sis possibles valors del dau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop tenim els vestits creats, ja podem dir que tenim un dau, ara hem de aconseguir 
llençar-lo i per a això haurem de crear una variable. 
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Crear una Variable 
Però què és una variable? Podem imaginar la idea de variable com un recipient amb tots els 
valors possibles d’una magnitud. Molts cops, programant, és necessari guardar valors i anar 
canviant-los a mesura que el programa s’executa. El lloc on es guarden aquest valors i es 
referencien és lo que anomenem variable.  
En el cas del dau, el recipient l’anomenarem “Valor del dau” i hi guardarem els nombres que 
pot prendre aquest. 
 
Si obrim la categoria variables ens trobarem que no tenim cap variable, fem clic a Nova 
variable i li posem, per exemple “valor del dau” i acceptem, afegint noves instruccions a la 
categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farem que el programa comenci al prémer el dau, i fixarem que el valor del dau surti a l’atzar i 
després generarem un condicional amb des diferents opcions. 
 
 
 
 
 
 
 

Crear un botó 
A continuació, farem que es el dau es llenci només quan premem un boto i per a aconseguir 
això haurem de crear un altre personatge (el podem trobar ja fet des de Escull una animació 
des de fitxer/Things/Button o bé crear-lo). 
Un cop aquí, Scratch pot enviar i rebre missatges per a que els “personatges” interactuïn 
entre ells, i en aquest cas volem que el Botó enviï al dau que se l’ha premut. Així que, en la 
part de programes del personatge botó, farem un programa per aconseguir-ho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 Guia Scratch 
 

Un cop s’enviï el missatge, al bloc en forma de bandera que marca l’inici del programa 
principal, haurem de modificar-ho de manera que el programa s’iniciï al rebre el missatge 
botó_premut. Quedant el programa definitiu, quelcom així: 

 
 
 

Ara et toca a tu: 
• Com podem simular que s’està llençant el dau abans de saber el resultat? (girar, 

moure, so...) 
• Podem fer que es vegi quan el boto està premut? 
• Obri l’activitat tres, i afegeix un botó que faci la funció de sol·licitar el pas. 
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Introducció 
 
“ARDUINO és una placa de circuit imprès simple basada en un microcontrolador de codi obert 
provinent de la plataforma de codi obert Wiring amb l'objectiu de fer més simple i accessible el 
disseny de circuits electrònics amb microcontroladors.” Definició Viquipèdia.   
 
La placa fou dissenyada per una comunitat d’aficionats a l’electrònica i amb el temps, la 
plataforma ha començat a ser utilitzada per altres col·lectius com artistes i desenvolupadors 
de productes no experts en electrònica. 
 
Tot el disseny electrònic i el programari d’ARDUINO és obert. Per aquesta raó els usuaris són 
lliures d’utilitzar i modificar-los. La llicència autoritza a un ús privat i comercial amb la condició 
de posar a disposició de tothom les versions modificades sota una llicencia del mateix tipus 
que l'original (Creative Commons Attribution Share-Alike) però és obligatori canviar-li el nom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com s’observa, la placa consta d’un conjunt d’entrades i sortides, tant analògiques com 
digitals: 
• Les sortides digitals gaudeixen d’una tensió de 5V quan estan actives (ON) i de 0V quan 

estan apagades o inactives (OFF) 
• Les entrades digitals s’activen si es connecta a la entrada de 5V i s’apaguen quan es 

connecten a terra. 
• Les sortides analògiques ofereixen una tensió variable entre 0 i 5V. 
• Les entrades analògiques reconeixen tensions entre 0 i 5V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pins d’entrada analògica 
Pins de tensió per a alimentar i 
aportar terra a circuits externs. 

Entrada d’alimentació externa 
(9-12V / DC)  

Port USB 

Botó RESET 

Pins d’entrada i 
sortida digital. 

Presa de terra  
digital. 

Pin de referencia 
analógica. 
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S4A- Scratch for ARDUINO 
 

Com ja hem introduït prèviament S4A, és una modificació del 
llenguatge de programació Scratch que permet programar la 
plataforma de hardware lliure ARDUINO d’una manera més 
senzilla, però no per això gens limitada. El seu desenvolupament 
es va dur a terme per l’equip d’Smalltalk del Citylab (Cornellà) 
l’any 2010, 
 
S4A proporciona blocs d’Scratch de la categoria Moviment, es 
tracta de blocs per a les funcionalitats bàsiques del micro-
controlador, escriptures i lectures digitals i analògiques i altres 
més complexes.  
 
Per utilitzar la placa ARDUINO amb S4A necessitem instal·lar un 
firmware dins de la placa (per a que s’entenguin). Aquest 
firmware, no és sinó un programa fet en ARDUINO IDE, que 
defineix les entrades i sortides que serà capaç de reconèixer 
S4A.  
 
 

Imatge 2: Blocs que s’incorpo- 
ren a Scratch en  la seva modi- 
cació per a ARDUINO (S4A)   
 
En aquest entorn de programació S4A, els components s’han de connectar d’una manera 
determinada prèviament, que determina el pinMAP:  
 

PINMAP S4A 

• 6 entrades analògiques: Pins analògics. 
• 2 entrades digitals: 2-3 
• 3 sortides analògiques: 5-6-9 
• 3 sortides digitals: 10-11-13 
• 4 sortides per servomotors: 4-7-8-12 
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Activitat 1: Pampallugues 
 
Objectius: 
En aquesta practica es pretén aconseguir familiaritzar-nos amb el programa i el muntatge 
electrònic mitjançant el llenguatge programació i el software S4A, i un muntatge electrònic 
programar un díode led, i que aquest faci pampallugues. Fer una virtualització del muntatge al 
programa. 

Material necessàri per la pràctica. 
-Placa ARDUINO 
-Díode Led. 
 

Programa i muntatge. 
 
Obrim un nou projecte S4A, connectem la placa (al mateix port USB on hem instal·lat el 
firmware) i esperem fins que el programa trobi la placa (tarda uns segons). 
 
Com no hem modificat ni el “personatge ni l’”escenari” a la pantalla de visualització surt per 
defecte la imatge de la placa ARDUINO. 
 
El programa per a aconseguir que faci pampallugues és molt senzill, es basa en realitzar una 
seqüència infinita on s’encén l’element, espera un segon, s’apaga i resta així un segon. 

 
Com veiem en el programa, utilitzem les instruccions de moviment específiques d’S4A, 
utilitzant el pin digital 13. 
 
Per a realitzar el muntatge, no tenim que fer res més que connectar directament a la placa el 
díode led, tenint en compte que el pol positiu del led (pota llarga) s’ha d’inserir en el pin 13 i el 
pol negatiu en el pin de terra (GND) 
Un cop muntat, només queda pitjar la bandera verda. Ja has realitzat un automatisme! 
Enhorabona!  
 

Ara et toca a tu: 
• Com podem fer per tenir una imatge virtual d’allò que ocorre a la realitat? (Fes un 

vestit d’encés i un d’apagat.)  
Exemple: 
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Activitat 2: Interruptor 
 
Objectius: 
En aquesta practica es pretén aconseguir familiaritzar-nos amb el programa i el muntatge 
electrònic mitjançant el llenguatge programació i el software S4A, i un muntatge electrònic 
programar un díode led, i que estigui encés quan estiguem prement un polsador i quan no, 
no. Fer una virtualització del muntatge al programa. 

Material necessàri per la pràctica. 
-Placa ARDUINO 
-Díode Led. 
-Resistència. 
-Polsador. 
-Placa de prototips. 
-Conductors. 
 

Programa i muntatge. 
 
Obrim el projecte d’S4A de l’activitat anterior, connectem la placa (al mateix port USB on hem 
instal·lat el firmware) i esperem fins que el programa trobi la placa (tarda uns segons). 
 
Com hem modificat els vestits a l’anterior, tindrem una pantalla com aquesta: 

 

Al començar a programar ens n’adonem que aquí requerim d’un condicional dins de la 
seqüència, ja que si el botó esta premut s’encén i si no, no. Al mateix temps, el polsador es 
tracta d’una entrada analògica i per tant, podrem utilitzar els pins 2/3. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dins del condicional haurem de posar un  programa molt similar al de l’activitat anterior, 
quedant una pantalla similar a següent: 
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El muntatge és el següent: 

 
 
 
 
 
Funciona?  
Si no funciona, revisa el circuit.  
En circuits amb polsadors, a sovint canviar 
la col·locació del polsador, pregunta al 
professor/a. 
 
Fixat-hi! Quan pressiones el polsador, l’estat 
de l’entrada digital passa d’estar en FALSE 
a TRUE. 
 

 
 
 
 
Ara et toca a tu: 
• Fes que es mostri un missatge quan el polsador estigui premut. 
• Com ho hauríem de fer per aconseguir que el díode led s’encengui mitjançant un 

polsador virtual? (Recorda pràctica 4 Scratch) 
: 
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Activitat 3: Semàfor. 
 
Objectius: 
En aquesta practica es pretén aconseguir familiaritzar-nos amb el programa i el muntatge 
electrònic mitjançant el llenguatge programació i el software S4A, i un muntatge electrònic 
programar semàfor, amb la seqüència pertinent. Fer una virtualització del muntatge al 
programa. 

Material necessàri per la pràctica. 
-Placa ARDUINO 
-3 díodes Leds (Vermell, Groc i Verd). 
-Resistències.. 
-Placa de prototips. 
-Conductors. 
 

Programa i muntatge. 
 
Obrim el projecte d’Scratch de l’activitat2 de l’altra guia, connectem la placa (al mateix port 
USB on hem instal·lat el firmware) i esperem fins que el programa trobi la placa (tarda uns 
segons). 
 
Com hem modificat els vestits a l’anterior, tindrem una pantalla com aquesta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ara ja tenim el programa de la representació virtual, et toca a tu modificar el programa per a 
aconseguir que el següent muntatge hi funcioni correctament. 
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Funciona?  
Si no funciona, revisa el circuit. 
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Activitat 4: Semàfor amb polsador. 
 
Objectius: 
En aquesta practica es pretén aconseguir familiaritzar-nos amb el programa i el muntatge 
electrònic mitjançant el llenguatge programació i el software S4A, i un muntatge electrònic per 
programar una cruïlla d’un semàfor, per a que estigui sempre en verd el senyalitzador per a 
vehicles i quan un vianant sol·liciti el pas (polsador), passi a ambarí, faci pampallugues i es 
posi vermell durant 10 segons, en el qual serà el semàfor dels vianants el que estarà verd. 
Fer una virtualització del muntatge al programa. 

Material disponible per la pràctica. 
-Placa ARDUINO 
-5 díodes Leds (2Vermell, Groc i 2Verd). 
-Resistències. 
-Placa de prototips. 
-Polsador. 
-Conductors. 
-Polsador. 
 
Entre els membres del grup heu de plantejar possibles solucions per a aconseguir aquests 
objectius, i portar una proposta de programació (recorda realitzar la vista virtual) i un esquema 
del circuit electrònic.  
El proper dia realitzarem una posada en comú, correcció, muntatge i comprovació.  
 
 

Pista! Tens suficient material realitzat com per a saber-ho fer,  
revisa les activitats anteriors. 

 
 
Recorda incloure la Memòria/llibreta de classe tant la primera proposta com la definitiva. 
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Activitat 5: Dau digital. 
 
Objectius: 
En aquesta practica es pretén aconseguir familiaritzar-nos amb el programa i el muntatge 
electrònic mitjançant el llenguatge programació i el software S4A, i un muntatge electrònic per 
programar un dau, per a que quan es premi el polsador, “llenci el dau” i surti un nombre a 
l’atzar. 
 

Material disponible per la pràctica. 
-Placa ARDUINO 
-7 díodes Leds (2Vermell, Groc i 2Verd). 
-Resistències. 
-Placa de prototips. 
-Polsador. 
-Conductors. 
-Polsador. 
 
Entre els membres del grup heu de plantejar possibles solucions per a aconseguir aquests 
objectius i per a l’última sessió, preparar una presentació sobre el desenvolupament d’aquest 
projecte i l’activitat 4 d’Scratch, que parlava també del dau. 
 
 
Pistes! 
• Pots utilitzar les sortides analògiques i les digitals, ja que tot i el led ser una senyal digital, 

es poden donar els valors màxim i mínim i així convertir-la d’analògica a digital. 
• Per a fer totes les posicions d’un dau, pots utilitzar aquest esquema. 
 
 
 
 
 

  1      2         3        4       5      6 
 

• Si no hi han suficients sortides, observa bé quines són aquelles que vagin alhora i 
conecta-les en sèrie cap a la mateixa sortida. 

 
 
Recorda incloure la Memòria/llibreta de classe tant la primera proposta com la definitiva. 
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2 
Indicacions per  

al professor 
 

Introducció 
Com ja s’ha comentat durant els apartats anteriors, l’UD consta de 6 sessions a l’aula de 
Tecnologia amb canó projector i lona, així com tots els alumnes gaudeixen d’ordinador 
personal. L’ANNEX: Programació didàctica: Control i Automatismes, posem-ho en pràctica. 
consta de tots els continguts, objectius, competències, metodologies, així com una 
programació detallada de la unitat didàctica.  
 
S’aconsella al docent seguir aquesta programació, ja que les activitats que s’hi incorporen 
s’han col·locat en aquest ordre per anar augmentant la dificultat progressivament i anar 
adquirint coneixements, així com es repeteixen més les coses que requereixen més atenció o 
mereixen tenir més pes en l’aprenentatge dels alumnes.  
 
S’ha creat una carpeta Drive on es troben els solucionaris de totes les activitats proposades 
en un arxiu de format Scratch o S4A, tal com pertoqui, així com els arxius necessaris per 
poder instal·lar el software (i firmware) per a PCs. 
Link: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B6v9lERlbccKQjFvclpUVkpxM2s&usp=drive_web  
 
És molt recomanable, tal i com es diu en la planificació de les sessions deixar el programa 
instal·lat al menys en un ordinador per grup el dia abans de que es comenci a utilitzar, ja que 
això agilitzarà molt més les sessions, i el començar quelcom nou al principi de la classe és 
molt més convenient que fer-ho al final. Així com cada dia, recordar que tenen que deixar 
constància d’allò que han fet en el grup de manera individual en la Memòria/libreta de classe. 
 
La realització de les activitats es preveu dividida entre activitats guiades, i està plantejada per 
anar realitzant la part guiada al projector mentre es va explicant el mètode, funcionament i 
relacionant-ho a la teoria prèviament estudiada. Així com explicant que estem treballant amb 
eines totalment lliures i a les que ells tenen accés de manera gratuïta (Scratch) i reproduïble 
(ARDUINO), així com donar especial énfasi en com han canviat les tecnologies 
d’automatisme, control i programació els processos industrials i els rutinaris. És molt important 
deixar autonomia als alumnes durant la part autònoma, però respondre dubtes així com 
intervindré si es veu que van molt perduts.  
 
L’exercici del dau, es tracta d’un treball d’estudi guiat, on els alumnes han de demostrar els 
seus coneixements i actituds de manera autònoma, les sessions en les quals l’activitat ja ha 
sigut plantejada, s’aconsella dedicar uns cinc minuts per grup, per resoldre els seus dubtes 
així com per a veure el seu avenç. (Quan es realitzi el muntatge de l’activitat del dau a la 
classe, recordar els alumnes que facin fotografies i esquemes d’allò que tinguin com a 
definitiu, ja que el dia següent, hauran de realitzar la presentació oral amb suport digital.) 
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Indicacions per  

al professor 
 

Avaluació.  
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Els criteris d’avaluació d’aquesta unitat didàctica seran els següents: 
 
30% MEMÒRIA: Aquesta memòria es tracta d’un seguiment diari de les sessions de classe i 
es realitza de forma individual, hi han de constar totes les activitats realitzades a classe, els 
problemes que ens plantegen i com s’han resolt. Amés, s’hi ha d’afegir la memòria de 
l’activitat 4 i la 5 d’S4A, on quedi constància de les diferents propostes de disseny, el material 
emprat, la descripció del projecte i el esquema del programa de control (captura de pantalla). 
S’inclourà l’autoavaluació del darrer dia.  
 
20% PRESENTACIÓ ORAL: La presentació oral serà el dia 6 de Juny i ha de tractar el 
desenvolupament de l’activitat 4 d’Scratch, així com l’activitat 5 d’S4A amb el grup de treball 
(3 persones). La presentació s’ha de portar a terme de manera lògica, ordenada i els tres 
participants hi han d’intervenir. Els continguts i suport digital (ppt, prezzi, vídeo...) d’aquesta 
presentació són lliures, mentre que expliqui de manera atractiva el procés de 
desenvolupament del projecte i duri de 3-4 minuts. 
 
50% ACTITUD: La majoria de les activitats d’aquesta unitat es portaran a terme en grup a 
l’aula i per tant, l’actitud a l’aula té un pes important. Heu de mostrar interès, participar de 
forma activa en la realització dels projectes i respecte, de cara als companys, el professor, les 
eines, el material i l’espai comú. 
 
Les rúbriques per a portar a terme aquesta avaluació es troben a L’ANNEX: Programació 
didàctica: Control i Automatismes, posem-ho en pràctica. 



Control i automatismes, posem-ho en pràctica! (6 sessions) 
 
 
OBJECTIUS 
Un cop acabada aquesta Unitat Didàctica, heu de ser capaços de... 
 
• Realitzar programes de control mitjançant l’ordinador i el llenguatge de 

programació Scratch. 
• Interpretar de manera adequada els codis d’Scratch que es realitzen en la 

part guiada i modificar-los correctament per aconseguir els resultats 
desitjats. 

• Interpretar de manera adequada els codis d’S4A que es realitzen en la part 
guiada i modificar-los correctament per aconseguir els resultats desitjats. 

• Dissenyar un sistema automàtic utilitzant l’eina informàtica S4A i aplicar-ho 
en un model físic mitjançant components electrònics. 

• Treballar amb un grup format per dos companys de classe més i, 
conjuntament, planificar, organitzar-se i proposar solucions, argumentant-les 
i comparant-les, amb autocrítica i respecte a la resta.  

• Tenir una actitud madura de cara a la classe i redactar una llibreta de 
classe/memòria amb allò que s’ha fet, els problemes plantejats i com s’han 
solucionat, així com realitzar una presentació oral. 

• Adquirir una actitud crítica davant les ofertes i solucions aportades per 
l’electrònica i la tecnologia de control valorar el seu significat en els 
processos industrials.  

• Tenir una actitud correcta i respectuosa a l’aula taller, mostrant respecte 
pels companys, les eines i materials i l’espai comú. 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Els criteris d’avaluació d’aquesta unitat didàctica seran els següents: 
 
30% MEMÒRIA: Aquesta memòria es tracta d’un seguiment diari de les 
sessions de classe i es realitza de forma individual, hi han de constar totes les 
activitats realitzades a classe, els problemes que ens plantegen i com ho hem 
resolt. Amés, s’hi ha d’afegir la memòria de l’activitat 5 d’S4A, on quedi 
constància de les diferents propostes de disseny, el material emprat, la 
descripció del projecte i el esquema del programa de control (captura de 
pantalla). S’inclourà l’autoavaluació del darrer dia.  
 
20% PRESENTACIÓ ORAL: La presentació oral serà el dia 6 de Juny i ha de 
tractar el desenvolupament de l’activitat 4 d’Scratch, així com l’activitat 5 d’S4A 
amb el vostre grup de treball (3 persones). La presentació s’ha de portar a 
terme de manera lògica, ordenada i els tres participants hi heu d’intervenir. Els 
continguts i suport digital (ppt, prezzi, vídeo...) d’aquesta presentació són 
lliures, mentre que expliqui de manera atractiva el procés de desenvolupament 
del projecte i duri de 3-4 minuts. 
 
50% ACTITUD: La majoria de les activitats d’aquesta unitat es portaran a terme 
en grup a l’aula i per tant, l’actitud a l’aula té un pes important. Heu de mostrar 
interès, participar de forma activa en la realització dels projectes i respecte, de 
cara als companys, el professor, les eines, el material i l’espai comú. 



 

Màster en Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, FP 
i Ensenyament d’Idiomes. Especialitat TECNOLOGIA. 

 
 
 

 

AUTOAVALUACIÓ 
Unitat Didàctica: Control i Automatismes, 

posem-ho en pràctica!  
  
 
Omple ràpidament la següent graella d’autoavaluació durant la UD i completa l’enunciat. 
 

 Podria estar millor Bé      Excel·lent 
Disseny dels projectes (idea, croquis, 
esquema, resultat final...) 

   

Elecció dels continguts de la memòria    
Funcionament dels diferents 
muntatges.  

   

Presentació oral    
Treball en equip    
Actitud a lʼaula de tecnologia    

 
 
Reflexió breu considerant les possibles millores de cara als punts anteriors. (Màxim 10 línies)   
 
 
  



Enquesta	  de	  satisfacció.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Escriu	  els	  tres	  punts	  que	  consideris	  més	  positius	  de	  les	  sessions.	  
• 	  	  

	  
• 	  	  

	  
• 	  	  

	  
Escriu	  els	  tres	  punts	  que	  consideris	  que	  es	  poden	  millorar.	  
• 	  	  

	  
• 	  	  

	  
• 	  	  
	  
Altres	  comentaris:	  	  
	  
	  

Considero que… SI NO NS/NC 

1 
 
he comprés el funcionament d’S4A 
 

   

2 
els automatismes són importants en el 
nostre dia a dia i en el desenvolupament 
tecnològic. 

   

3 
ara mateix seria capaç de interpretar i/ o 
programa mitjançant Scratch o S4A per 
a resoldre un altre requeriment similar. 

   

4 
 
he trobat el projecte interessant. 
 

   

5 
m’agradaria dedicar-me (estudiar, 
treballar...) a quelcom relacionat amb la 
programació o electrònica. 

   

6 m’agradaria aprofundir més i ampliar els 
meus coneixements sobre el tema.    

7 m’apuntaria a un taller de programació 
i/o robòtica fora d’hores de classe    

8 
el temps per a realitzar el projecte és 
suficient per a entendre el tema i 
treballar de manera fluïda 

   

9 
el material que teníem al taller era el 
suficient per a entendre el tema i 
treballar de manera fluïda. 

   

10 El mètode de treball utilitzat durant les 
sessions m’han ajudat a entendre millor 
el tema.  

   

	  




