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I. Introducció 
En aquest document es recullen les seccions annexes de la memòria del treball de fi de màster que 
porta per títol “Inclusió de les tecnologies creatives a l’ensenyament secundari”. 
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II. Programació de la unitat didàctica 
 

Taula 1. Programació de la unitat didàctica (I) 

GRUP CLASSE TITOL / UNITAT DIDÀCTICA MATERIES DURADA 

3r d’ESO Unitat: Programació informàtica Tecnologia 15h 

OBJECTIUS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

En acabar la unitat didàctica, l’alumna haurà de ser capaç de: 
- Utilitzar correctament els elements bàsics en la programació informàtica 

recollits en els continguts. 
- Cercar, analitzar, seleccionar i sintetitzar informació i documentació 

tècnica. 
- Analitzar i dissenyar programes informàtics senzills. 
- Analitzar i dissenyar circuits senzills amb components electrònics i elèctrics 

(sensors i actuadors). 
- Realitzar un projecte seguint el procés tecnològic en el marc de les 
tecnologies creatives. 

PRÒPIES DE LA MATÈRIA ALTRES MATÈRIES 

- Tractament de la informació i competència 
digital. 

- Competència en el coneixement i la 
interacció amb el món físic. 

-  Competència d’aprendre a aprendre. 

- Competència matemàtica. 
- Competència lingüística i 

comunicativa. 

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

- Constants i variables. 
- Els operadors: aritmètics, lògics, d’assignació i de comparació. 
- Funcions. 
- Estructura condicional. 
- Estructures de repetició. 
- Tècniques de depuració de programes. 
- Realització de programes simples aplicant estructures de programació 

senzilles. 

- Conèixer el funcionament bàsic de components elèctrics i electrònics com 
controladors, sensors i actuadors. 

- Analitzar l’impacte de l’electrònica en l’evolució dels sistemes de comunicació. 
- Definir i identificar els diferents components d’un programa informàtic. 
- Dissenyar programes informàtics simples aplicables a necessitats concretes del 

seu entorn immediat. 
- Realitzar programes informàtics simples aplicant estructures de programació 

que incloguin operadors, estructures condicionals i estructures de repetició. 
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Taula 2. Programació de la unitat didàctica (II) 

METODOLOGIA, MATERIALS I RECURSOS 
TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 

D’APRENENTATGE D’AVALUACIÓ 

- S’utilitzaran exemples concrets dins de l’aula, incentivant la participació de 
l’alumnat. 

- L’explicació dels continguts es farà incrementant paulatinament la dificultat.  
- S’incentivarà la recerca en els recursos i bibliografia proposats. 
- Es realitzaran activitats de forma conjunta amb el grup classe i, degut a les 

característiques intrínseques de la programació informàtica, 
immediatament es detectaran i resoldran els errors. 

- Els estudiants utilitzaran i manipularan circuits electrònics reals amb 
polsadors, LEDs, motors amb un controlador programable Arduino per 
afermar els conceptes exposats, juntament amb continguts d’altres 
unitats didàctiques (per exemple, electricitat). 

- Utilització de programari de disseny i execució de programes informàtics per 
part de l’alumnat. 

- Sondeig de coneixements previs / 
avaluació inicial. 

- Exercicis enfocats a l’aprenentatge basat 
en problemes. 

- Manipulació d’entorns de programació i 
circuits elèctrics i electrònics senzills 
enfocats a la robòtica i les tecnologies 
creatives. 

- Recerca i anàlisi de recursos de 
referència a Internet  

- Ús de programari de disseny i execució 
de programes informàtics (pràctiques a 
l’aula d’informàtica) 

- Informes de les pràctiques 
(Aula d’informàtica) 

- Examen escrit amb preguntes 
objectives 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

CONSOLIDACIÓ AMPLIACIÓ 

- Exercicis amb dificultats multinivell. 
- Ús de porcions de codi estàndard o ús de 

llenguatges de programació no textuals 
(Scratch) 

- Exercicis amb dificultats 
multinivell. 

- Disseny i implementació de 
programes més complicats. 

- Cerca i anàlisi de 
documentació de sensors i 
actuadors addicionals i 
posterior implementació.  
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III. Material per a l’alumnat 1 

Processing. Pràctica 1 

 
Figura 1. Entorn de programació de Processing 

DEFINICIONS 

• Sentència: És l’element bàsic d'un programa que expressa l’execució d’alguna acció. Sempre 
s’ha d’indicar el final amb un “;”. 

• Funció: És una porció de programa que realitza diferents tasques en funció de les sentències i 
dels paràmetres. S’identifica amb un nom. 

• Paràmetre: És el conjunt de dades que es proporcionen a una funció.  

GUIÓ 

• Obre el programa Processing. A continuació, executa el següent codi: 

ellipse(50,*50,*50,*50);*

• Hauries d’obtenir quelcom així: 

 
Figura 2. ellipse(50, 50, 50, 50) 
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• Sembla que la funció ellipse() serveix per dibuixar objectes semblants a un cercle. 

EXERCICIS 

1. Canvia algun dels paràmetres, observa i descriu que succeeix:  
a. ellipse(100,50,50,50);  
b. ellipse(50,100,50,50);  
c. ellipse(50,50,100,50);  
d. ellipse(50,50,50,100);  

 
2. Identifica a quines característiques de la figura es refereixen cadascun dels 4 paràmetres.  

Pista: pots utilitzar https://www.processing.org/reference/ i cercar la funció ellipse(a,b,c,d) per 
més informació. 

a. . 
b. . 
c. . 
d. . 

3. Consultant els enllaços dins els “2D Primitives” a https://www.processing.org/reference/, quines 
altres figures geomètriques pots genera amb Processing? Posa exemples. 

GUIÓ 

• A continuació, executa el següent codi: 

size(400,400);*

ellipse(50,50,50,50);*

fill(204,*102,*0);*

ellipse(60,60,50,50);*

• El codi s’executa de forma seqüencial de dalt a baix, és a dir, segons l’ordre en que estiguin 
escrites cada una de les sentències. 

EXERCICIS 

4. Què ha succeït amb la mida de la finestra? Què fa la funció size()? Amb quins paràmetres 
treballa? 
 

5. Què fa la funció fill()? Amb quins paràmetres treballa?  
 

6. Què hauries de fer per obtenir el color vermell? I el verd? 
 

7. Canvia l’ordre de les funcions ellipse(). Quina apareix a sobre? Per què? 
 

8. Què succeix si la funció fill() està la primera? Per què? 
 
 

BIBLIOGRAFIA, WEBGRAFIA I RECURSOS 

Recorda: En cas de dubte sempre pots consultar:  

• https://www.processing.org/reference/  
• https://www.processing.org/tutorials/  
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IV. Material per a l’alumnat 2 

Processing. Pràctica 2 
DEFINICIONS 

• Variable: És un objecte que guarda un valor. Existeixen de diversos tipus: números, caràcters, 
matrius, etc. Cal declarar-la abans de fer-la servir per poder-la utilitzar posant-li un nom. 
Comte: és aconsellable no utilitzar el mateix nom que una funció. 

• Comentari: Porció de codi que no s’executa. 
• Operacions aritmètiques: Els símbols que s’utilitzen són: per la suma “+”, la resta “-“, la 

multiplicació “*” i la divisió “/”.  

 GUIÓ 

• Obre el programa Processing. 
• A continuació, copia i executa el següent codi: 

int*number*=*25;*//*Variable*tipus*número*enter*

int*valor*=*2;*

*

size(200,200);*

number*=*number+number;**

/**

Quin*serà*el*nou*valor*de*number?.*

*/*

ellipse(number,number,number,number);*

fill(204,*102,*0);*

ellipse(60,60,50,50);*

• Hauries d’obtenir quelcom així: 

 
Figura 3. Resultat esperat pràctica 2a 
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EXERCICIS 

1. Quins símbols indiquen que la porció de codi és un comentari? 
 

2. Què succeeix si canvies el valor de la variable number a la primera línia de codi? 
 

3. Com podries obtenir el número 50 utilitzant únicament les variables number i valor? 
 

4. Canvia la última sentencia de manera que el programa dibuixi el mateix cercle però utilitzant la 
variable number en tots els paràmetres.  

 
5. Defineix una variable i utilitza-la per a la mida del primer cercle de manera que obtinguis 

quelcom similar a això: 

 
Figura 4. Resultat esperat pràctica 2b 

BIBLIOGRAFIA, WEBGRAFIA I RECURSOS 

Recorda: En cas de dubte sempre pots consultar:  

• https://www.processing.org/reference/  
• https://www.processing.org/tutorials/  
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V. Material per a l’alumnat 3 

Processing. Pràctica 3 
GUIÓ 

• Per afegir interactivitat entre el programa i el ratolí farem ús de dues variables del sistema: 
mouseX i mouseY. 

• Obre el programa Processing. 
• A continuació, copia i executa el següent codi: 

int*circleSize*=*100;*//mida*del*cercle*

*

size(200,200);*//mida*de*la*pantalla*

ellipse(50,50,circleSize,circleSize);*

fill(204,*102,*0);*//color*taronja*

ellipse(mouseX,mouseY,50,50);*//x,y,w,h*

• Ara mateix s’executen les línies del programa una darrera de l’altra fins que acaba i para. 
• Necessitem que el programa s’executi constantment, és a dir, quan arribi a la última sentència 

que torni a començar des d’un punt específic. Per això s’utilitza les estructures void setup() i 
void draw() de la següent manera: 

int*circleSize*=*100;*//*Declaració*variable*global.*Mida*del*cercle*

*

void*setup()*

{*

**//Claus.*Delimiten*inici*i*final*d’una*funció.*Molt*importants.*

**//Configuració.*Només*s’executa*un*cop.*

**size(200,*200);*//mida*de*la*pantalla*

}*

*

void*draw()*

{*

**//Repetició*continua.**

**ellipse(50,*50,*circleSize,*circleSize);*

**fill(204,*102,*0);*//color*taronja*

**ellipse(mouseX,*mouseY,*50,*50);*//x,y,w,h*

}*

• Copia i executa aquest codi. 

EXERCICIS 

1. Per què el cercle gran també és de color taronja? 
 

2. Què hauries d’afegir en el codi per a que el cercle gran fos de color blanc? 
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3. Consulta els dos enllaços següents i explica amb les teves pròpies paraules com funcionen les 
variables del sistema mouseX i mouseY: 

https://www.processing.org/reference/mouseX.html 

https://www.processing.org/reference/mouseY.html 

 

 

BIBLIOGRAFIA, WEBGRAFIA I RECURSOS 

Recorda: En cas de dubte sempre pots consultar:  

• https://www.processing.org/reference/  
• https://www.processing.org/tutorials/  

 

 



Inclusió de les tecnologies creatives a l’ensenyament secundari Pàgina 13 

 

VI. Material per a l’alumnat 4 

Processing. Pràctica 4 
GUIÓ 

• Imagina que necessitem canviar el color del cercle paulatinament. En comptes de canviar el 
valor manualment cada cop, podem utilitzar funcions que ho faran per nosaltres. Aquest tipus 
de funcions serveixen per fer bucles. Les dues principals són for() i while() 

• La funció for() s’acostuma a utilitzar quan sabem exactament quantes vegades necessitem que 
un grup de sentències s’executin. La seva estructura és la següent: 

for(inici;*comparació;*actualització){*

sentències*

}*

• La funció while() s’acostuma a utilitzar quan sabem fins quan volem que s’executin les 
sentències, però no necessàriament la quantitat de vegades. La seva estructura és la següent: 

  while(comparació*o*comprovació)*

**{*

****sentències;*

**}*

• Obre el programa Processing. 
• A continuació, copia i executa el següent codi: 

void*setup()*

{*

**size(800,*200);*//mida*de*la*pantalla*

}*

void*draw()*

{*

**for*(int*i*=*0;*i*<*255;*i++)**

**{*//255*iteracions.*i++*vol*dir*el*mateix*que*i=i+1.*

****fill(0,*i,*0);*//Del*color*negre*al*verd.*

****ellipse(i*3,*50,*50,*50);*//tres*píxels*cap*a*la*dreta*cada*iteració*

**}*

}*

• Canvia els valors dels paràmetres de la funció for() i observa els resultats. 

EXERCICIS 

1. Consulta el següent enllaç i explica amb les teves pròpies paraules el funcionament de la funció 
for() 
https://www.processing.org/reference/for.html  

 

2. Consulta el següent enllaç i explica amb les teves pròpies paraules el funcionament de la funció 
while() 
https://www.processing.org/reference/while.html  
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3. Canvia el programa per tal de que només es dibuixin 6 cercles amb diferents tons de vermell i 
de forma vertical. 
 

4. Com faries el mateix programa però utilitzant la funció while()? 
 
  

BIBLIOGRAFIA, WEBGRAFIA I RECURSOS 

Recorda: En cas de dubte sempre pots consultar:  

• https://www.processing.org/reference/  
• https://www.processing.org/tutorials/  
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VII. Material per a l’alumnat 5 

Processing. Pràctica 5 
GUIÓ 

• Fins ara, havíem realitzat un programa que pintava cercles seguint la posició del ratolí. Però, i 
si només volem que els dibuixi si fem clic? Per a això tenim la variable del sistema 
mousePressed i les estructures condicionals if -else 

• If en anglès és un “si condicional” i else vol dir “sinó” o “en cas contrari”. En programació tenen 
significats molt. La seva estructura és: 

if*(condició*és*certa)**

{**

**sentències;*

}*

else*

{*

**sentències;*

}*

• Obre el programa Processing. 
• A continuació, copia i executa el següent codi: 

void*setup()*

{*

**size(200,*200);*//mida*de*la*pantalla*

}*

*

void*draw()*

{*

**//background(0);*//fons*negre*

**if*(mousePressed)*

**{*

****ellipse(mouseX,* mouseY,* 20,* 20);* //* petit* cercle* segons* la* posició* del*
ratolí.*

**}*

}*

EXERCICIS 

1. Descriu breument amb les teves paraules que fa el programa complert. 

 

2. Consulta l’enllaç i explica amb les teves paraules el funcionament del if – else. 
https://www.processing.org/reference/if.html 

 

3. Cerca què fa la funció background. Què succeix si la treus dels comentaris? Per què? 
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GUIÓ 

• Si volem tornar a començar un dibuix amb una pantalla neta, es pot aconseguir utilitzant els 
condicionals i la variable del sistema key. 

• A continuació, copia i executa el següent codi: 

void*setup()*

{*

**size(200,*200);*//mida*de*la*pantalla*

}*

*

void*draw()*

{*

**if*(keyPressed)*{*//si*pressionem*una*tecla...**

****if*(key*==*'e'*||*key*==*'E')*{*//si*la*tecla*és*'e'*o*'E'*

******background(255);**

****}*

**}*

***

**if*(mousePressed)*//si*cliquem*amb*el*ratolí*

**{*

****ellipse(mouseX,*mouseY,*20,*20);*//cercle*segons*la*posició*del*ratolí.*

**}*

}*

EXERCICIS 

1. Descriu breument amb les teves paraules que fa el programa complert. 

 

2. Consulta l’enllaç i explica amb les teves paraules el funcionament de la variable del sistema key  
https://www.processing.org/reference/key.html  

 

3. Canvia el programa de manera que puguis utilitzar 3 colors diferents per als cercles. 

 

4. Fes un programa que canviï el color del fons segons on cliquem amb el ratolí, per exemple, 
barrejant diversos tons de vermell i tons de verd. 

 
 

BIBLIOGRAFIA, WEBGRAFIA I RECURSOS 

Recorda: En cas de dubte sempre pots consultar:  

• https://www.processing.org/reference/  
• https://www.processing.org/tutorials/  
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VIII. Material per a l’alumnat 6 

Arduino. Pràctica 1 
GUIÓ 

• Obre el programa Arduino IDE. 
• Ves a Arxiu > Exemples > 01. Basics > Blink 
• A continuació hauries de tenir el següent codi: 

void*setup()*{*

pinMode(13,*OUTPUT);*

}*

void*loop()*{*

digitalWrite(13,*HIGH);*

delay(1000);*

digitalWrite(13,*LOW);*

delay(1000);*

}*

• Carrega el codi a l’Arduino. 

EXERCICIS 

1. Fixa’t en les línies de codi i en el comportament de l’Arduino. Descriu breument què fa aquest 
programa. [1 punt] 
 

2. Descriu la funció digitalWrite() i delay(). [1 punt] 
 

3. Què succeix si canvies els valors dins de la funció delay? [2 punts] 
 

GUIÓ 

• Pots afegir el teu propi LED. L’hauràs de connectar en sèrie amb una resistència d’entre 220Ω i 
330Ω entre el Pin que desitgis (+) i GND (-) (si és entre el Pin 13 i GND no és necessari). 

 
Figura 5. Muntatge LED i resistència. http://bcn.verkstad.cc/en/course-literature/blink/ 
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EXERCICIS 

 

4. Connecta un LED extern i fes que es comporti de manera diferent al del Pin 13. Copia el codi 
que generis. [3 punts] 

 

5. En codi Morse, per demanar ajuda o auxili (SOS), s’utilitzen tres pulsacions llargues (S), tres 
curtes (O) i tres llargues (S). Realitza un programa que generi aquesta seqüencia en els LEDs. 
Pista:  recordes la funció for()?[3 punts] 

 

 

BIBLIOGRAFIA, WEBGRAFIA I RECURSOS 

 

Recorda: En cas de dubte sempre pots consultar:  

• http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage 
• http://bcn.verkstad.cc/en/course-literature/blink/ 

 

 

 



Inclusió de les tecnologies creatives a l’ensenyament secundari Pàgina 19 

IX. Material per a l’alumnat 7 

Arduino. Pràctica 2 
GUIÓ 

• Obre el programa Arduino IDE. 
• Copia el següent codi: 

int*speakerPin*=*8;*

void*setup()*{*

**pinMode(speakerPin,*OUTPUT);*

}*

**

void*loop()*{*

***digitalWrite(speakerPin,*HIGH);*

***delayMicroseconds(1000);*

***digitalWrite(speakerPin,*LOW);*

***delayMicroseconds(1000);*

}*

• Connecta el brunzidor piezoelèctric al Pin 8 (+) i a GND (-). 

 

 

 
Figura 6. Muntatge del brunzidor. http://bcn.verkstad.cc/en/course-literature/beep/ 

• Carrega el codi a l’Arduino. 
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EXERCICIS: 

1. Com genera un brunzidor piezoelèctric el so? [2 punts] 

 

2. Fixa’t en les línies de codi i en el comportament de l’Arduino. Descriu breument què fa aquest 
programa. [2 punts] 

 

3. Quina diferència hi ha entre la funció delay() i delayMicroseconds()? Per què s’ha d’utilitzar la 
segona? [2 punts] 

 

4. Què succeix si canvies la funció delayMicroseconds amb els valors següents? Fes un 
programa amb els tots aquests valors per comprovar-ho. 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 
1014. [4 punts] 

 

BIBLIOGRAFIA, WEBGRAFIA I RECURSOS 

Recorda: En cas de dubte sempre pots consultar:  

• http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage 
• http://bcn.verkstad.cc/en/course-literature/beep/ 
• Curiositat: http://www.princetronics.com/supermariothemesong/  
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X. Material per a l’alumnat 8 

Arduino. Pràctica 3 
GUIÓ: 

• Connecta el polsador i una resistència de 10kΩ seguint l’esquema següent (Pull Down): 

 
Figura 7. Esquema del muntatge Pull Down. http://www.practicasconarduino.com/  

 

• Obre el programa Arduino IDE. 
• Copia el codi següent: 

int*inputPin*=*8;*

int*ledPin*=*13;*

**

void*setup()*{*

**pinMode(inputPin,*INPUT);*
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**pinMode(ledPin,*OUTPUT);*

}*

**

void*loop()*{*

**if*(digitalRead(inputPin)*==*HIGH)*{*

****digitalWrite(ledPin,*HIGH);*

**}*

**else*{*

****digitalWrite(ledPin,*LOW);*

**}*

}*

• Carrega el codi a l’Arduino 

EXERCICIS: 

1. Descriu breument què fa aquest programa. [2 punt] 

 

2. Descriu les sentències if – else. [2 punts] 

 

3. Quina diferència hi ha entre les funcions digitalWrite() i digitalRead()?[2 punts] 

 

4. Utilitzant els components anteriors, programa un codi que faci el següent: [4 punts] 
! Amb el polsador sense prémer, un LED ha de parpellejar cada 200 ms. 
! Al fer un clic en el polsador,  tant el LED com el brunzidor han d’enviar un senyal de socors 

(SOS). 

 

BIBLIOGRAFIA, WEBGRAFIA I RECURSOS 

Recorda: En cas de dubte sempre pots consultar:  

• http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage 
• http://www.practicasconarduino.com/ 
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XI. Material per a l’alumnat 9 

Arduino. Pràctica 4 
GUIÓ: 

• Obre el programa Arduino IDE. 
• Connecta el sensor d’infraroig CNY-70 segons l’esquema següent: 

 
Figura 8. Esquema de connexions del sensor CNY-70. http://www.practicasconarduino.com/ 

 

• A continuació copia el següent codi: 

int*valor*=*0;*

int*sensor*=*8;*

int*ledInput*=*13;*

*

void*setup()*{*

**Serial.begin(9600);*//debug.*velocitat*connexió*

**pinMode(sensor,*INPUT);*

**pinMode(ledInput,*OUTPUT);*

}*
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*

void*loop()*{*

**valor*=*digitalRead(sensor);*

**Serial.println(valor);*//debug.*"valor"*al*monitor*sèrie*

**delay(100);*

**if*(valor*==*0)*{*

****digitalWrite(ledInput,*HIGH);*

**}*

**else*{*

****digitalWrite(ledInput,*LOW);*

**}*

}*

• Carrega el codi a l’Arduino. 

EXERCICIS: 

1. Mou el sensor al llarg d’una plantilla com la següent. Pot crear una tu mateix. Descriu breument 
què fa aquest programa. [2 punts] 

 

          

 

Figura 9. Plantilla de detecció del sensor CNY-70 

2. Quina informació guarda la variable valor? [2 punts] 

 

3. Quines són les funcions Serial.begin(9600) i Serial.print(valor)? Posa exemples. [2 punts] 

 

4. Utilitzant les funcions if() – else, crea un programa que compti les vegades que es detecta una 
cel·la negre i, quan arribi a 4, que faci sonar una alarma acústica. [4 punts] 

 

BIBLIOGRAFIA, WEBGRAFIA I RECURSOS 

Recorda: En cas de dubte sempre pots consultar:  

• http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage 
• http://www.practicasconarduino.com/ 
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XII. Material per a l’alumnat 10 

Arduino. Pràctica 5 
GUIÓ: 

• Obre el programa Arduino IDE. 
• Connecta el servo estàndard segons l’esquema següent: 

 
Figura 10. Esquema del muntatge del servo. http://www.practicasconarduino.com/ 

 

• A continuació copia el següent codi: 

#include*<Servo.h>*//*Llibreria*amb*funcions*pel*moviment*dels*servos*

*

Servo*myservo;*

int*pos*=*0;*

*

void*setup()*{*

**myservo.attach(9);*

}*

*

*

*
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void*loop()*{*

**pos*=*0;*

**myservo.write(pos);*

**delay(500);*

**pos*=*90;***

**myservo.write(pos);*

**delay(500);*

**pos*=*180;***

**myservo.write(pos);*

**delay(500);*

}*

• Carrega el codi a l’Arduino. 

EXERCICIS: 

1. Descriu breument què fa aquest programa. [2 punts] 

 

2. Quina informació guarda la variable pos? [1 punts] 

 

3. Es necessita automatitzar una barrera (servo)  de manera que normalment impedeixi el pas. 
Però un cop es premi un polsador, la barrera ha de permetre el pas durant 2 segons i tornar al 
seu estat anterior. Quin codi proposes? [3 punts] 

 

4.  Amb els components vistos anteriorment, afegeix una millora en la funcionalitat del sistema. 
(per exemple senyals acústiques, lumíniques, detecció de presència...) [4 punts] 

 

BIBLIOGRAFIA, WEBGRAFIA I RECURSOS 

Recorda: En cas de dubte sempre pots consultar:  

• http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage 
• http://www.practicasconarduino.com/ 
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XIII. Material per a l’alumnat 11 

Arduino. Pràctica 6 
GUIÓ: 

• Obre el programa Arduino IDE. 
• Connecta un potenciòmetre seguint l’esquema següent. Vigila que en aquest cas utilitzarem 

una entrada analògica. 

 
Figura 11. Esquema del muntatge amb el potenciómetre. http://bcn.verkstad.cc/en/course-

literature/reading-analog-signals/ 

 

• A continuació, copia el programa següent: 

 

int*sensorPin*=*A5;*****

int*ledPin*=*13;*******

int*sensorValue*=*0;***

void*setup()*{*

**pinMode(ledPin,*OUTPUT);*

}*

void*loop()*{*

**sensorValue*=*analogRead(sensorPin);*

**digitalWrite(ledPin,*HIGH);*

**delay(sensorValue);*

**digitalWrite(ledPin,*LOW);*
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**delay(sensorValue);*

}*

• Carrega el codi a l’Arduino. 

EXERCICIS: 

1. Gira el potenciòmetre i fixa’t en el LED del Pin 13. Descriu breument què fa aquest programa. 
[1 punts] 
 

2. Quina informació guarda la variable sensorValue? [1 punt] 
 

3. Consulta la següent referència:  

http://www.arduino.cc/en/Reference/Map  

Com utilitzaries la funció map() per a que el potenciòmetre es comportés com un interruptor? 
Pista: Un interruptor té només 2 estats. [2 punts] 

 

GUIÓ: 

• Obre el programa Arduino IDE. 
• Ves a Arxiu > Exemples > Servo > Knob. Hauries de tenir un programa com el següent: 

#include*<Servo.h>*

*

Servo*myservo*

*

int*potpin*=*0;***

int*val;*****

*

void*setup()*

{*

**myservo.attach(9);***

}*

*

void*loop()**

{**

**val*=*analogRead(potpin);**

**val*=*map(val,*0,*1023,*0,*180);**

**myservo.write(val);**

**delay(15);*

}*

• Connecta en el mateix sistema un servo utilitzant les instruccions de les pràctiques anteriors.  
• Carrega el codi a l’Arduino. 

EXERCICIS: 

1. Quins canvis has de fer en el codi o en el muntatge per aconseguir fer-ho funcionar? Pista: 
Revisa els Pins. [1 punt] 
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2. Descriu breument el funcionament del programa. [1 punts] 

 

3. Descriu què fa la línia de codi:  val = map(val, 0, 1023, 0, 180); [1 punt] 

 

4. Genera un programa que faci canviar de nota musical un brunzidor piezoelèctric en funció d’un 
potenciòmetre. [3 punts] 

 

BIBLIOGRAFIA, WEBGRAFIA I RECURSOS 

Recorda: En cas de dubte sempre pots consultar:  

• http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage 
• http://bcn.verkstad.cc/en/course-literature/reading-analog-signals/ 
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XIV. Material per a l’alumnat 12 

Arduino. Projecte 
La màquina classificadora 

Descripció 

A qualsevol cadena de producció podem trobar tot tipus de màquines. 
Moltes d’elles estan equipades amb sensors de diversa mena que les 
permeten pesar, mesura, analitzar... els objectes o peces que estan 
fabricant. 

 

Proposta 

Dins d’aquesta cadena, es necessita una màquina que classifiqui les boles 
que hi ha en un dipòsit segons els seu color, blanc o negre. 

 

Requeriments 

En el moodle es poden trobar idees per a la realització i documentació de 
suport. Es tracta d’un treball d’equip de 3 o 4 persones. Els materials 
disponibles són: 

- Placa Arduino 
- Sensor CNY-70 (Optoacoplador) 
- Sensor LDR 
- 2 servos 
- 1 servo de rotació continua 
- Fustes per a la maqueta (tipus fullola) 
- Boles blanques i negres 

La màquina ha de complir les etapes de funcionament següents: 

1. Selecció de la bola del dipòsit. Mitjançant el servo de rotació 
continua. 

2. Detecció de la bola. Amb un LED d’alta lluminositat i un LDR. 
3. Detecció del color de la bola. Utilitzant el sensor CNY-70. 
4. Barreres. En funció del color detectat. 

Al final del projecte cada grup ha d’aconseguir una màquina que funcioni 
correctament, redactar una memòria tècnica i realitzar una presentació en 
públic amb suport multimèdia. 

 


