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1 Annex I. Circuits elèctrics i sensor de temperatura.  
 
Què és una placa controladora, perquè serveix, que puc fer jo amb una placa d’aquestes!!!I 
sensor de temperatura, que vol? Les respostes a les preguntes i dubtes els aniràs resolent a 
mesura que anem avançant amb la pràctica, experimentant i provant... 
 

  Introducció : placa Arduino UNO i circuits elèctrics 1.1
 

Investigació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge  1. "Arduino UNO" per Clic 17. Llicència CC BY-SA 4.0 

 
Investigar tots els detalls de la placar Arduino UNO. 
Com s’alimenta? 
Quina tensió d’alimentació podem obtenir a través de la placa? 
 

Experimenta : Construcció 
Construeix un circuit elèctric que mitjançant un interruptor s’encengui un LED en una 
placa protoboard 
 
Material necessari: 

a Font d’alimentació: placa “Arduino UNO” 
a LED de color (en funció del material del laboratori) 
a Resistència de 220 Ω 
a Polsador o interruptor  (en funció del material del laboratori) 

 
 
Completa el següent esquema: 
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Activitat 1. Mesures elèctriques 
 

Utilitza el multímetre per respondre les 
següents preguntes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge  2. Multímetre per oomlout (CC BY-SA 2.0) 

Intensitat elèctric que passa a través del LED? (quan l’interruptor està tancat) 
 
 
 
Caiguda de tensió que presenta el LED? 
 
 
 
 
 
 
 

Activitat 2. La llei d’Ohm 
A través de la llei d’Ohm pots trobar la resistència del LED en el present circuit? 
 
Quin és? 
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Ampliació : l’arbre de Nadal 
 
S’acosten les festes de Nadal!!! A casa la teva avia s’han espatllat les llums de tota la 
vida de l’arbre de Nadal.....L’avia va molt atabalada amb realitzar les invitacions per tota 
la família per assistir el dinar de Nadal, perquè les vol fer digitals i encara esta aprenent. 
 

 
Per donar un cop de mà a la teva avia decideixes 
dissenyar i construir el sistema de llums de 
l’arbre de Nadal. Només necessites demanar que 
l’avia et compri els LEDS per Internet. Tot l’altre 
material ja el tens a casa.  
 
 
 
 

 
 
 

Com realitzes el disseny del circuit?? 
 
Material: resistències de 220 Ω, LED’s de colors i la placa Arduino UNO:. 
 
Circuit elèctric a realitzar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analitza el circuit que has realitzat. Que passa si un LED dels anteriors no funciona? La resta 
de circuit pot funcionar correctament? 
 
Si la resposta anterior és negativa, torna a dissenyar el circuit elèctric perquè es compleixi la 
següent condició: 
 

 
 
 
 
Construeix el circuit elèctric dissenya en una placa protoboard i comprova el seu 
funcionament. 
 
  

Si un LED del circuit elèctric deixa de funcionar la resta de LEDs han de continuar 
funcionant amb normalitat.  
 

Imatge  3. LEDS per Afrank99 (CC BY-SA 2.0) 
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 Investigació del sensor de temperatura 1.2
 
 Llegeix-me 
En aquest apartat coneixerem el sensor de temperatura i serem capaços d’identificar les 
entrades (pins) de la placa Arduino UNO que s’han d’utilitzar per aconseguir llegir la 
temperatura amb l’ordinador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sensor de temperatura és un component electrònic (chip) que retorna una tensió de 
sortida proporcional a la temperatura a que està sotmès.  
 
 
 
El sensor de temperatura TM36 està format per 3 pins. Les seves principals característiques 
són les següents: 
 
 

Propietat Valor 
Marge de treball -50 ºC a  125 ºC 
Precisió  ±1ºC 
Nº de pins 3 
Alimentació + 5V   (pin 1) 
Sortida analogia Pin 2 
GND Pin 3 
Sortida 10 mV per cada ºC 

 

 Connexió del sensor de temperatura 1.2.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: per saber l’ordre dels pins s’ha de col·locar el sensor de temperatura amb la 
cara plana mirant cap a nosaltres. Llavors el pin 1 és el de més a l’esquerra. 
 

Imatge  4. Sensor de temperatura. Llicència CC BY-SA 2.0 
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 Llegeix-me 
Com podem connectar el sensor de temperatura en un circuit elèctric!!! 
 
 
El sensor de temperatura disposa de 3 pins, cada un d’ells té un significat diferent. Anem a 
veure que significa cada pin del sensor: 

 
 
 
Si posem el sensor de temperatura, amb la cara plana  mirant cap a nosaltres trobem 
que el primer pin (d’esquerra a dreta) és el pin d’alimentació (+). Aquest ha de rebre una 
certa tensió per tal de què el sensor de temperatura funcioni. 
 
El segon pin (pin del mig) és el que ens dóna el senyal analògic de sortida. Per aquest 
s’haurà de recollir la informació amb la placa Arduino UNO. 
 
I per últim, el tercer pin, és el que col·loquem al terra (Ground en anglès) del nostre 
circuit.  
 
 
 
 

 Entrada analògiques de la placa “ARDUINO UNO” 1.2.2
 
 

Investigació: Entrada analògica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge  5. "Arduino UNO" per Clic 17. Llicència CC BY-SA 4.0 

 
La placa “Arduino UNO” disposa de 6 entrades analògiques. 
Identifica  les entrades analògiques de la placa. Quin nom tenen ? 
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 Tensió de sortida. 1.2.3
 

Matemàtiques  
 
Per llegir la tensió de sortida a través de la placa ARDUINO UNO s’ha d’aplicar la 
següent formula matemàtica: 
 
 
 

!"#$"%&'(%&!! º! = !"#$%!!!"#$%&! ∗ !!
!"#$ − !,! 

 

 
 

 
 
 

 Què és Scratch 1.3
 

Scratch 
Scratch és un llenguatge lliure de programació per blocs i visual. A partir d’ell es poden 
construir jocs, animacions, música, art......el límit és la nostra imaginació. 
 

Amb Scratch podem donar instruccions a l’ordinador per a realitzar certes 
accions. Aquestes instruccions es poden desenvolupar de manera molt simple 
i intuïtiva. 
 
 

No es requereixen ni estudis ni coneixements especialitzats per la programació amb Scratch. 
Es fan servir blocs que s’encaixen entre ells per arribar al resultat. Cada bloc correspon a una 
instrucció. 
 
 
 

 Programació amb Scratch S4A 1.3.1
 
Per comprovar el funcionament del sensor de temperatura i poder aconseguir la seva 
temperatura necessitem fer servir un programari per visualitzar les dades. 
Per això utilitzem el programa lliure : SCRATCH. 
 
Has de descarregar-te el programa de la següent pagina Web i seguir les instruccions 
d’instal·lació: 
 
 

En el següent apartat podràs llegir el valor de temperatura a través del teu ordinador. 
 

Les entrades analògiques serveixen per recollir informació externa dels sensors . 
 
La informació dels sensors analògiques s’obté en forma de voltatge.  
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Instal·lació Scratch S4A: 
 
Descarregar-se el programa del següent enllaç: http://s4a.cat/ 
 
 
Ús Scratch s4a : 
 
Passos a seguir per preparar la placa UNO per l’ús de S4A: 
 

1) Descarregar el software d’Arduino: http://arduino.cc/en/Main/Software 
2) Guardar en un fitxer el següent arxiu:  http://vps34736.ovh.net/S4A/S4AFirmware16.ino 

(també el pots trobar al Programari d’aquest apartat) 
3) Obrir el programa ARDUINO 
4) Copiar el contingut del fitxer anterior a l’aplicació d’Arduino: 

 
5) Connectar la placa Arduino UNO al port USB del PC 
6) En el software Arduino anar a Eines ! Tarja i seleccionar Arduino UNO 
7) En el software Arduino anar a Eines ! Port i seleccionar //.....(Arduino UNO) 
8) Passar el codi del programa a la placa Arduino UNO: 

a. Seleccionar “Verificar” en el programa Arduino ! per comprovar que no 
existeix cap error en el codi. 

 
b. Seleccionar  “Enviar” en el programa Arduino ! per enviar el codi existent a la 

placa Arduino UNO. 
 

 
 
 

9) Una vegada la pujada s’ha finalitzat correctament apareix el següent missatge 
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10) A partir d’ara ja es pot usar el programa S4A per tal de realitzar la pràctica.  
11) Obrir el programa S4A i verificar que comunica correctament amb la placa Arduino 

UNO: 
Després d’obrir el programa S4A el missatge “Cercant placa” ha de desaparèixer.  
 
 
 

 Monitoritzar entrada analògica 1.4
 
Comencem a treballar amb S4A, per conèixer la temperatura del anterior sensor. Per això s’ha 
de connectar el sensor de temperatura a una entrada analògica. 
 
Activitat 1 : Realització de l’esquema de connexió.  
 
Amb la placa Arduino UNO munta un circuit amb el sensor de temperatura per monitoritzar la 
sortida del sensor amb la placa.  
 
Fes un esbós del muntatge que realitzes (completa el dibuix): 

 

 

 
 

Respon les següents preguntes: 
 

- Observa el programari S4A . Que ha passat? Quina informació tenim?__________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
- Quina temperatura tenim?  

La placa Arduino UNO ha d’estar connectada al teu ordinador a través d’un cable 
USB.  
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 Iniciació a la programació 1.5
 
Anem a realitzar el programa per obtenir la temperatura llegida, pas a pas aprendrem a utilitzar-
lo.  
 
1er Pas: Selecció del escenari del programa 
 

 
 
2on Pas : Sentencies de control 
 
Seleccionar l’opció Control: 

1. Seleccionar la bandera verda per iniciar el programa 
2. Seleccionar repeteix sempre : per no aturar mai el programa i tenir sempre la 

temperatura actualitzada 
Observar: 
 

 
 
 

 
3er Pas : Creació de variables 
Necessitem variables per emmagatzemar la informació llegida. Aquestes es creen a partir de 
l’opció variables: 
 

1. Seleccionar : Nova variable 
2. Crear 3 variables (o les que necessitis) 
Observar: 

(recordar que has d’aplicar la formula de temperatura). 
Valor llegit : _____ 
 
 
 
Temperatura: ____ 
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Pots veure com s’han creat 3 variables: Tensió entrada, temperatura, temperatura_final 
 
 

 
4rt Pas : Lectura de sensors i operacions matemàtiques 
 
Assignació de valor a les variables. 
Per realitzar aquesta opció es fa servir l’opció “fixa” de Variables: 

 
 
Per tant anirem assignant valor a les variables amb aquesta opció i les opcions disponibles a 
Moviment i Operadors, observar: 
 

De moviment fem servir:  
 
I es realitza el següent codi: 
 

 
 
 
5e Pas : Lectura del resultat 
 
Observar la part dreta de la pantalla per veure el resultat del codi desenvolupat: 
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 Modificació del programa realitzat 1.5.1
 
Que s’hauria de fer per modificar l’entrada analògica del sensor de temperatura? Per exemple 
s’ha de situar aquesta entrada a la A3 (entrada analògica 3). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  
  
  
  

Imatge  6. "Arduino UNO" per Clic 17. Llicència CC BY-SA 4.0 

 
 

 
 

 Sentencies de programació amb S4A 1.6
 
Desenvolupament d’un programa per controlar la temperatura d’un habitatge.  

 Familiarització amb les sortides digitals 1.6.1
Recerca les sortides/entrades digitals de la placa Arduino UNO. Quantes en trobes?________ 
 
 

 
 
En la placa Arduino UNO si tenim estat de sortida 1 tindrem 5V a la sortida en canvi si l’estat de 
sortida és 1 tindrem 0V.  
Per tant el cas de sortida “0” es tradueix per “LOW” i el cas de sortida “1” es tradueix per 
“HIGH”.  
Veure la següent taula resum: 
 
Estat Tensió Nivell 
0 0V LOW 
1 5V HIGH 
 
Veure el que passa si utilitzem un LED en aquestes sortides digitals: 
 

Les sortides digitals de la placa Arduino representen un estat (0 o 1). Per tant podem 
dir que tenim estat de sortida 0 o estat de sortida 1. 
 

Resposta :  
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 Sortides/entrades digitals al programa S4A 1.6.2
Investiga el programa S4A i contesta les següents preguntes: 
 
1. On pots trobar aquestes sortides/entrades digitals en el programari S44: 
 
    ☐ Moviment    ☐ Aspecte   ☐ Sons            ☐ Llapis  
   ☐ Control        ☐ Sensors   ☐ Operadors   ☐ Variables 
 
2.D’acord al programari S4A quines entrades/sortides digitals te assignades per defecte a les 
opcions següents: 

 
 

a Motor:________ 
a Digital:_______ 

 
 
 
 
 
 

 Sentencies de programació bàsiques 1.6.3
 

1.6.3.1 Per(sempre(/(Per(sempre(si(((while)(
 
Per sempre 
Indica que una acció o un seguit d’accions s’executen sempre o sempre si es compleix una 
condició determina. 
 
Per exemple, amb S4A trobem la següent sentencia: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La imatge indica que lo que hi hagi a dins “per sempre” s’executarà infinitament.  
Al iniciar la sentencia per sempre s’executen totes les instruccions que es troben en el seu 
interior fins arribar al final. 
Una vegada arribats al final tornem a començar. Bucle infinit. 
 

Imatge  7. Sortida Digital 
(Font: http://bcn.verkstad.cc/) 

Imatge  8. S4A – Per sempre 
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Per sempre si 
 
I també trobem la següent sentencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En aquesta situació si al iniciar el programa es troba que la temperatura final és inferior a 25 es 
realitzaran les accions de dins el bucle. 
En cas contrari es continua executant el programa sense passar per dins a “per sempre si”. 
  
Aquestes dos sentencies : 

a “Per sempre” 
a “Per sempre si” 

 
es poden ajuntar de manera que podem fer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquesta situació sempre executarem la sentencia “per sempre si” no obstant no sempre es 
realitzaran les accions de dins a “per sempre si”. 
Només es realitzaran les accions de dins a “per sempre si” quan es compleixin les condicions 
establertes. 
 

1.6.3.2 Si(/(si5no(((if(–(else)(
 
Existeix encara una altra sentencia que té un significat similar a les anteriors, amb l’única 
diferencia que no s’executa l’acció per sempre. 
 
La sentencia és “si – si no” : 
 
 
 
 
 
 

Al iniciar el programa (prémer bandera verda) s’executen les sentencies de dins el 
bucle que es dibuixa a “per sempre”. 
No se surt mai d’aquest bucle.  
 

Imatge  9. S4A – Per sempre si 

Imatge  10. S4A – Per sempre i per sempre si 



Màster en Formació de Professorat d’Educació  
Secundària Obligatòria i Batxillerat 

Annex I. Circuits elèctrics i sensor de temperatura                                              
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si es compleix la primera sentencia :  variable temperatura > 25  es realitza lo que s’indica dins 
l’apartat 1.  
De lo contrari (si no) el programa realitzarà les sentencies indicades a l’apartat 2. 
 

 
 

 El repte 1.7
 

 
 

 
El material que està disponible al taller de tecnologia per resoldre el conflicte anterior és el 
següent: 
 

1) Simulació ventilador :  LED blau 
2) Simulació de la calefacció : LED vermell.  
3) Sensor de temperatura TMP36 
4) Placa Arduino 
5) Programari S4A. 
6) 2 resistències de 220 Ω 

 
 
 
 
 
 

Imatge  11. S4A – Si – si no 

Nota: per executar el programa infinitament es necessari posar la sentencia “si – si 
no” dins un bucle de “per sempre”.  
 

Quan arribem a la classe de tecnologia després de l’hora del pati la 
professora sempre “s’enfada” perquè uns quants de la classe volem obrir la 

finestra i uns altres la volen tancar. I perdem sempre 15 minuts  
"  
 

S’ha de trobar una solució a aquest problema per tal de poder anar a 
l’excursió d’aquest trimestre (..dos dies fora de casa...) de lo contrari la 

majoria no podrem anar-hi i haurem de venir a l’escola a fer exercicis extres. 
 

Que podem fer? 
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 Consells per arribar a la solució 1.7.1
A partir de la solució de les activitats plantejades podreu trobar la solució al problema 
 
Activitat 1. Que necessito de la placa Arduino UNO? 
Pensa i escriu quines variables necessites d’entrada i sortida. Completa la següent 
taula. 
 
 
 

Variables d’entrada ARDUINO UNO 
 Entrada Analògica Nº -- 
Temperatura  -- 

Variables de sortida 
 Sortida Digital Nº  Nivell  ( ALT / BAIX) 
Iniciar_Calefacció   
Iniciar_Aire_condicionat   
Tancar_Calefacció   
Tancar_Aire condicionat   

 
 
 
 
 
 
Activitat 2. Reflexiona 
Pensa i escriu el programa tot fent servir els blocs estudiats. Realitza un esbós: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitat 3. Construeix 
Realitza el muntatge del circuit elèctric a la placa protoboard: 

a Material necessari: 
o 1 LED vermell (simulació calefacció) 
o 1 LED blau (simulació del aire condicionat). 
o Resistències de 220 ohms.  
o Placa Arduino. 
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Activitat 3. Programa 
Desenvolupa el programa per fases: 
1 Fase : provar el primer si / si-no individualment : iniciar calefacció o temperatura 
2 Fase : provar el segon si / si-no individualment  : iniciar calefacció o temperatura 
Fase : prova tot el conjunt. 
 
 
 
 
 
 
Activitat 4. Resultats 
Realitza un vídeo per veure els resultats i penja’l al drive de l’assignatura.  
 
 
Link:  
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 Activitat d’ampliació : Llums decoració arbre de nadal 1.8
 
Pràctica que consisteix en desenvolupar un programa per controlar les llums de l’arbre de 
Nadal. Ja que aquestes llums, normalment,  
 

 Material complementari : nova funció per realitzar retards.  1.8.1
Abans de començar la pràctica és necessari conèixer una nova funció del S4A. Aquesta 
s’anomena “espera __ segons”. Serveix per aturar el programa un temps determinat que es pot 
introduir manualment. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Especificacions tècniques 1.8.2
 
Especificació 1: 
Les llums de l’arbre de Nadal s’han d’encendre i apagar seguint una seqüència que es repeteix 
cada vegada.  
 
Especificació 2: 
Disposes de 4 sortides digitals, per realitzar la seqüencia de control: Sortida digital 10, Sortida 
digital 11, Sortida digital 12 i Sortida digital 13. 
 
Especificació 3: 
Has d’utilitzar l’esquema elèctric realitzat en l’anterior pràctica introduint-hi les modificacions 
que creguis adients per incorporar-hi la placa ARDUINO UNO per controlar l’encesa i apagada 
dels LEDS. 
 

 
 
 

 Activitats 1.8.3
Realitza el programa amb S4A i utilitza la placa Arduino 1. Una vegada el programa funcioni 
correctament realitza un vídeo i penja’l al Drive de l’assignatura.  
  

Imatge  12. S4A - retard 

Sentencia de programació que es troba dins el bloc CONTROL del programa S4A.  
Serveix per aturar el programa un temps determinat.  
 

NOTA: pots distribuir els LEDS entre les 4 sortides digitals de les especificacions 2. 
Recorda que les sortides digitals es troben dins el bloc MOVIMENT del programa 
S4A. 
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 Solucionari Annex I1.9

 Control de temperatura 1.10
Possible solució per la pràctica de control de temperatura 
 

 Programació S4A 1.10.1
Possible solució: 
 

1. Utilització de dos sortides digitals (en aquest cas la 10 i la 11) per simular la calefacció 
o l’aire condicionat encès. 

2. Utilització de l’entrada analògica A0 per agafar les dades externes del sensor de 
temperatura. 

3. Creació de variables per realitzar les operacions matemàtiques per aconseguir la 
temperatura final.  
 

Programa desenvolupat: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fitxer del programa es pot descarregar en el següent Link: 
https://drive.google.com/file/d/0B5Dc8B-MuXN4STZhal85S1ZSMEE/view?usp=sharing  
  

Imatge  13. Control de temperatura 
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 Muntatge elèctric 1.10.2
 
 Veure el disseny a desenvolupar per la present pràctica:  

Fotografia 1. Disseny circuit control temperatura  
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 Arbre de Nadal 1.11
 
A continuació es presenta una possible solució al disseny de les llums de l’arbre de Nadal. 

 Programació S4A 1.11.1
Utilització de 3 sortides digitals (10,11 i 12) i creació d’una seqüencia de encès i apagat amb 
intervals de 1,5 segons, 1 segon i 2 segons. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fitxer del programa es pot descarregar del següent Link: 
https://drive.google.com/file/d/0B5Dc8B-MuXN4aWJ5NzZRUlhYRmM/view?usp=sharing 
 
 

 Muntatge elèctric 1.11.2
Un exemple simple de muntatge elèctric pot ser realitzat amb 3 LED’s de diferent color i 3 
resistències de 220Ω tal com es veu en la següent imatge: 
 
 

  

Imatge  14. Solució Arbre de Nadal (S4A) 

Fotografia 2. Muntatge exemple arbre de Nadal 
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 Codi instal·lació S4A 1.11.3
Codi necessari per utilitzar la placa Arduino UNO amb S4A. 

2 Annex II. Programari adaptació placa UNO a S4A 
 
// NEW IN VERSION 1.6c (by Jorge Gomez): // Fixed variable type in pin structure: 
pin.state should be int, not byte // Optimized speed of execution while receiving data 
from computer in readSerialPort()  // NEW IN VERSION 1.6b (by Jorge Gomez): // Added new 
structure arduinoPins to hold the pins information: //  - This makes the code easier to 
read and modify (IMHO) //  - Allows to change the type of pin more easily to meet non 
standard use of S4A //  - Eliminates the need of having to deal with different kind of 
index access (ie: states[pin-4]) //  - By using an enum to hold all the possible output 
pin states the code is now more readable // Changed all functions using old style pin 
access: configurePins(), resetPins(), readSerialPort(), updateActuator() and 
sendUpdateActuator() // Fixed possible overflow every 70 minutes (2e32 us) in pulse() 
while using micros(). Changed for delayMicroseconds() // Some minor coding style fixes  
// NEW IN VERSION 1.6a  (by Jorge Gomez): // Fixed compatibility with Arduino Leonardo 
by avoiding the use of timers // readSerialPort() optimized: //  - created state machine 
for reading the two bytes of the S4A message //  - updateActuator() is only called if 
the state is changed  // Memory use optimization // Cleaning some parts of code  // 
Avoid using some global variables  // NEW IN VERSION 1.6: // Refactored reset pins // 
Merged code for standard and CR servos // Merged patch for Leonardo from Peter Mueller 
(many thanks for this!)  // NEW IN VERSION 1.5: // Changed pin 8 from standard servo to 
normal digital output  // NEW IN VERSION 1.4: // Changed Serial.print() for 
Serial.write() in ScratchBoardSensorReport function to make it compatible with latest 
Arduino IDE (1.0)  // NEW IN VERSION 1.3: // Now it works on GNU/Linux. Also tested with 
MacOS and Windows 7. // timer2 set to 20ms, fixing a glitch that made this period 
unstable in previous versions. // readSerialport() function optimized. // pulse() 
modified so that it receives pulse width as a parameter instead using a global variable. 
// updateServoMotors changes its name as a global variable had the same name. // Some 
minor fixes.  typedef enum {    input, servomotor, pwm, digital }  pinType;  typedef 
struct pin {   pinType type;       //Type of pin   int state;         //State of an 
output   //byte value;       //Value of an input. Not used by now. TODO };  pin 
arduinoPins[14];  //Array of struct holding 0-13 pins information  unsigned long 
lastDataReceivedTime = millis();  void setup() {   Serial.begin(38400);   
Serial.flush();   configurePins();   resetPins(); }  void loop() {   static unsigned 
long timerCheckUpdate = millis();    if (millis()-timerCheckUpdate>=20)   {     
sendUpdateServomotors();     sendSensorValues();     timerCheckUpdate=millis();   }    
readSerialPort(); }  void configurePins() {   arduinoPins[0].type=input;   
arduinoPins[1].type=input;   arduinoPins[2].type=input;   arduinoPins[3].type=input;   
arduinoPins[4].type=servomotor;   arduinoPins[5].type=pwm;   arduinoPins[6].type=pwm;   
arduinoPins[7].type=servomotor;   arduinoPins[8].type=servomotor;   
arduinoPins[9].type=pwm;   arduinoPins[10].type=digital;   arduinoPins[11].type=digital;   
arduinoPins[12].type=digital;   arduinoPins[13].type=digital; }  void resetPins() {   
for (byte index=0; index <=13; index++)    {     if (arduinoPins[index].type!=input)     
{       pinMode(index, OUTPUT);       if (arduinoPins[index].type==servomotor)       {         
arduinoPins[index].state = 255;         servo (index, 255);       }       else       {         
arduinoPins[index].state=0;         digitalWrite(index,LOW);       }     }   } }  void 
sendSensorValues() {   unsigned int sensorValues[6], readings[5];   byte sensorIndex;    
for (sensorIndex = 0; sensorIndex < 6; sensorIndex++) //for analog sensors, calculate 
the median of 5 sensor readings in order to avoid variability and power surges   {     
for (byte p = 0; p < 5; p++)       readings[p] = analogRead(sensorIndex);     
insertionSort(readings, 5); //sort readings     sensorValues[sensorIndex] = readings[2]; 
//select median reading   }    //send analog sensor values   for (sensorIndex = 0; 
sensorIndex < 6; sensorIndex++)     ScratchBoardSensorReport(sensorIndex, 
sensorValues[sensorIndex]);    //send digital sensor values   
ScratchBoardSensorReport(6, digitalRead(2)?1023:0);   ScratchBoardSensorReport(7, 
digitalRead(3)?1023:0); }  void insertionSort(unsigned int* array, unsigned int n) {   
for (int i = 1; i < n; i++)     for (int j = i; (j > 0) && ( array[j] < array[j-1] ); j-
-)       swap( array, j, j-1 ); }  void swap(unsigned int* array, unsigned int a, 
unsigned int b) {   unsigned int temp = array[a];   array[a] = array[b];   array[b] = 
temp; }  void ScratchBoardSensorReport(byte sensor, int value) //PicoBoard protocol, 2 
bytes per sensor {   Serial.write( B10000000     | ((sensor & B1111)<<3)     | 
((value>>7) & B111));   Serial.write( value & B1111111); }  void readSerialPort() {   
byte pin;   int newVal;   static byte actuatorHighByte, actuatorLowByte;   static byte 
readingSM = 0;    if (Serial.available())   {     if (readingSM == 0)     {       
actuatorHighByte = Serial.read();       if (actuatorHighByte >= 128) readingSM = 1;     
}     else if (readingSM == 1)     {       actuatorLowByte = Serial.read();       if 
(actuatorLowByte < 128) readingSM = 2;       else readingSM = 0;     }      if 
(readingSM == 2)     {       lastDataReceivedTime = millis();           pin = 
((actuatorHighByte >> 3) & 0x0F);       newVal = ((actuatorHighByte & 0x07) << 7) | 
(actuatorLowByte & 0x7F);         if(arduinoPins[pin].state != newVal)       {         
arduinoPins[pin].state = newVal;         updateActuator(pin);       }       readingSM = 
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0;     }   }   else checkScratchDisconnection(); }  void reset() //with xbee module, we 
need to simulate the setup execution that occurs when a usb connection is opened or 
closed without this module {   resetPins();        // reset pins   sendSensorValues(); 
// protocol handshaking   lastDataReceivedTime = millis(); }  void updateActuator(byte 
pinNumber) {   if (arduinoPins[pinNumber].type==digital) digitalWrite(pinNumber, 
arduinoPins[pinNumber].state);   else if (arduinoPins[pinNumber].type==pwm) 
analogWrite(pinNumber, arduinoPins[pinNumber].state); }  void sendUpdateServomotors() {   
for (byte p = 0; p < 10; p++)     if (arduinoPins[p].type == servomotor) servo(p, 
arduinoPins[p].state); }  void servo (byte pinNumber, byte angle) {   if (angle != 255)     
pulse(pinNumber, (angle * 10) + 600); }  void pulse (byte pinNumber, unsigned int 
pulseWidth) {   digitalWrite(pinNumber, HIGH);   delayMicroseconds(pulseWidth);   
digitalWrite(pinNumber, LOW); }  void checkScratchDisconnection() //the reset is 
necessary when using an wireless arduino board (because we need to ensure that arduino 
isn't waiting the actuators state from Scratch) or when scratch isn't sending 
information (because is how serial port close is detected) {   if (millis() - 
lastDataReceivedTime > 1000) reset(); //reset state if actuators reception timeout = one 
second } 
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3 Annex III. Control de temperatura II 
Pràctica dirigida als alumnes que necessiten una atenció especial a la classe. D’aquesta 
manera s’aconsegueix que tothom realitzi les pràctiques en funció del seu nivell.



LA 
TEMPERATURA 

2ON ESO 



PLACA ARDUINO 

VCC = 5V 
 
GND = TERRA 

CABLE USB 

1.TENSIÓ D’ALIMENTACIÓ QUE 
ES POT OBTENIR DE LA PLACA? 



CIRCUIT ELÈCTRIC 
2. QUINS ELEMENTS 

ELÈCTRICS HI HA EN EL 
SEGÜENT CIRCUIT? 



ESQUEMA ELÈCTRIC 

3. DIBUIXA L’ESQUEMA ELÈCTRIC DEL CIRCUIT ANTERIOR 



INSTAL·LACIÓ DEL SOFTWARE  
S4A 

http://s4a.cat/  

4. INSTAL·LACIÓ DEL SOFTWARE S4A  



CONNEXIONS SD12: SORTIDA DIGITAL 12 
SD11: SORTIDA DIGITAL 11 
EA0: ENTRADA ANALÒGICA 0 

EA0 



EL SENSOR DE 
TEMERATURA 

5. OBRE EL PROGRAMA : sensor_de_temperatura.sb i INVESTIGA 
EL SEU FUNCIONAMENT 



QÜESTIONARI 
1.  QUINA FUNCIÓ TÉ L’INTERRUPTOR? 

2.  QUINA FUNCIÓ TENEN LES SORTIDES DIGITALS? 
3.  PERQUÈ SERVEIX L’ENTRADA ANALÒGICA? 

4.  QUINA UTILITAT OBSERVES EN EL CIRCUIT ANALITZAT 

 
CONSTRUEIX EL TEU PROPI CIRCUIT AMB EL 

SENSOR DE TEMERATURA 
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4 Annex IV. Automatització de mecanismes 
Automatització i control d’un mecanisme de transmissió de moviment basat en resoldre una 
problemàtica de l’habitatge.  
 

 Projecte fase I : mecanisme de transmissió de moviment 4.1
 
 

Informació : mecanismes 
Els mecanismes són un conjunt d’elements interrelacionats entre si i dissenyats per 
ajudar-nos a realitzar les tasques diàries amb eficàcia dins al nostre ambient de treball. 
A l’entorn de l’habitatge es poden trobar mecanismes que transmeten moviment per 
satisfer les nostres necessitat, aquest poden ser des de una persiana fins a una barrera 
de control d’accés.  
 
 

El repte 
Sou el director general d’una empresa de mecanització d’elements. Les vendes de la 
vostra fàbrica han baixat i necessiteu trobar una solució per incrementar la producció, 
de lo contrari s’haurà d’acomiadar pràcticament tota la plantilla o tancar la fàbrica. 

 
 
L’especialitat de l’empresa és la construcció d’engranatges i 
politges per solucionar qualsevol tipus de necessitat.  
                                                            
 
 
 

 
Un estudi de mercat, pel departament de màrqueting, ha indicat que hi ha un nínxol de 
mercat en el sector de l’habitatge. Però s’han de construir elements o objectes que 
puguin funcionar automàticament, de lo contrari és un fracàs assegurat.  
 
Com a director general de l’empresa reuniu el vostre equip d’experts per trobar i 
dissenyar una solució per cobrir el nínxol de mercat detectat.  
 
També heu de construir una maqueta per anar vendre el producte abans de començar la 
fabricació en sèrie.  
 
 
Després de la reunió s’ha de començar a treballar amb la solució seleccionada tenint en 
compte que es disposa del següent material: 
 

1. Motor de corrent continua de 3,5V. 
2. Disposar d’un sistema d’engranatges i/o politges. 
3. Sistema d’engranatges disponibles: 10,30 i 50 dents. 
4. Politges : les politges que s’utilitzin han de ser de fabricació pròpia amb materials 

reciclats. 
5. Font d’alimentació : 9V 
6. Interruptors per iniciar i aturar el moviment 
7. Incloure un detector de final de carrera 

Comencem a treballar...... 
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 Documentació a entregar: 1er Part 4.1.1
 
La documentació del procés tecnològic seguit s’ha d’entregar en forma de projecte tècnic que 
ha incloure els següents punts: 
 

- Introducció: breu descripció del mecanisme a construir que inclogui la necessitat a 
resoldre. 

- Condicions tècniques a complir  (funcionament) 
- Descripció de la solució 

o Forma de l’objecte, parts, dimensions 
o Mecanisme de moviment (disseny, relació de transmissió) 
o Plànols : plànols de disseny que es desenvolupa. 
o Disseny del mecanisme de transmissió de moviment.  

     -     Pressupost 
     -     Conclusions 
 
 
 

 Conceptes necessaris d’electrònica 4.1.2
 
 

Informació : els motors de cc 
El motor elèctric de corrent continua (motor CC) transforma el corrent elèctric en 
energia mecànica a traves de interaccions electromagnètiques (energia elèctrica, 
electroimants i imants). 
 
El motor elèctric pot funcionar realitzant un moviment del seu eix cap a la dreta o cap a 
l’esquerra. D’aquesta manera es pot utilitzar el mateix motor de cc tant per fer girar els 
mecanismes cap a un sentit o cap a un altre. 
 
 
El canvi de sentit de gir del motor cc s’aconsegueix canviant la polaritat de la tensió elèctrica 
(canviar el sentit de direcció del corrent elèctric) que arriba als bornes del motor de cc.  
 

                               
Imatge  15. Sentit de gir motor cc (Imatge realitzada amb Fritzing) 

 
A la imatge anterior s’inverteix la polaritat per alimentar el motor de cc. En el primer dibuix el 
cable vermells (9V) es col·loca en el cable groc del dibuix i en el segon dibuix el cable vermell 
(9V) es col·loca en el cable verd del motor de cc. D’aquesta manera s’aconsegueix invertir el 
sentit de gir del motor de cc. 
 

NOTA : Per la construcció de circuits elèctrics s’ha de fer servir l’alimentació de la placa de 
Control Arduino UNO. 
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Experimenta amb el pont H 
El muntatge d’un circuit elèctric anomenat pont H solució el problema d’inversió del 
sentit de gir d’un motor de corrent contínua.  
 
Anem a investigar-lo i experimentar-lo!! 
 
Per canviar el sentit de gir del motor de corrent cc s’aconsegueix a través d’un circuit construït 
amb transistors NPN (aquest actuen com interruptors). A partir d’activar la circulació de corrent 
a través dels transistors es pot controlar el sentit de la corrent elèctrica que arriba el motor de 
cc. 
 
Recordes el transistor.....és l’element essencial del muntatge del pont H: 
El transistor és un component electrònic que controla la corrent (intensitat) que passa a través 
seu a través d’una petita corrent de control (activa o desactiva el transistor). 
Aquest està format per tres pins que s’anomenen : col·lector , base i emissor. S’ha d’observar 
amb atenció la posició del transistor per tal de connectar-lo correctament.  
El seu símbol elèctric és el següent : 

 
Imatge  16. Transistor NPN (Imatge de Omegatron - Llicència CC BY-SA 3.0) 

 
Cada transistor té propietats diferents i per conèixer-les s’ha de consultar el full de 
característiques del fabricant del model que s’utilitzi. En la present pràctica s’utilitza el 
transistor BC547B. 
 
Els seus modes de funcionament són els següents: 
 
Tabla 1. Modes de funcionament del transistor 
 

Mode Funcionament 
Interruptor Si la corrent de control (intensitat a la base) és nul·la el transistor es 

comporta com un interruptor obert. No passa corrent entre la 
Col·lector i el Emissor. 

Si la corrent de control (intensitat a la base) és superior a un llindar 
establert pel fabricant el transistor es comportat com un interruptor 
tancat (deixa passar corrent entre el Col·lector i l’Emissor.  

Amplificador La corrent que circula entre el Col·lector i l’Emissor quan l’interruptor 
està funcionant com a circuit tancat es proporcional a la corrent de la 
base.  

 
 
Finalment el disseny del circuit amb els transistors:  
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Imatge  17. Pont H a través de transistors NPN 

 
Els transistors utilitzats (Q1,Q2,Q3 i Q4) són del model BC547B i les resistències són de 
1kΩ  . A l’esquema anterior es fa servir un interruptor de 3 posicions per controlar la 
corrent que arriba a la base de cada transistor a través d’una font d’alimentació de 5V. 
El motor, situat al centre del dibuix s’alimenta a 9V.  
 
 

Activitats 
Busca el full de característiques del transitar BC547B i identifica el significat de cada 
pin (C,B,E) i la corrent que es necessària per tal de fer funcionar el transistor en mode 
interruptor tancat. 
 
Realitza l’anàlisi del circuit de Pont H a través de completar la següent taula  
 
 

Interruptor Q1 Q2 Q3 Q4 Polaritat del motor  
( d’esquerra a dreta ) Posició 

1 
Posició 

3 
0 1      
1 0      

 
 
Construeix el circuit en una placa protoboard i verifica el seu funcionament.  
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 Solucions fase I: Exemple de construcció d’una persiana 4.2
Descripció d’una possible solució per l’activitat plantejada.  
 

 Descripció del mecanisme a construir 4.2.1
 
Es planteja la construcció d’una persiana automàtica realitzar amb més rapidesa la necessitat 
de pujar i baixar diàriament les persianes de l’habitatge.  
La persiana permet que entri l’escalfor del sol a l’habitatge i estalviar amb calefacció si es fa un 
bon ús d’ella durant les estacions de més fred. En canvi, a l’estiu si es mantenen les persianes 
baixades durant els moments de més insolació es manté l’habitatge més fresc i ens ajuda a 
estalviar aire condicionat. 
 
 

 Condicions tècniques a complir 4.2.2
 
El moviment de la persiana es realitza a través d’un sistema d’engranatges i politges. Aquest 
van enllaçats a un motor de corrent continua (velocitat màxima de gir 14000 rpm).  
 
La persiana te dos sistemes de funcionament, que s’accionen a través d’un polsador. 

- Pujada 
- Baixada 

 
El sistema de pujada funciona de la següent manera: 

- Al prémer el polsador de pujada, s’activa l’alimentació al circuit i la persiana puja 
automàticament fins que troba el final de carrera  

- Final de carrera: al trobar el final de carrera la persiana ja esta a dalt de tot i es para 
l’alimentació al circuit. 

Els sistema de baixa funciona de la següent manera: 
 

- Al prémer el polsador de baixa, s’activa l’alimentació del circuit de baixada i aquest 
realitza el moviment contrari al circuit anterior.  

- La persiana baixa fins que deixem de prémer el polsador.  
 

 Solució 4.2.3
 
Material 

-     Fusta del tipus : aglomerat.  
- Cargol de M5 i una rosca 
- 3 Barilles de M3x12mm 
- 1 pila de 9V 
- Placa Arduino UNO (5V d’alimentació) 
- 4 diodes 
- 4 transistors BC547B 
- 4 resistències de 1kΩ 
- 2 polsadors 

 
 
 
Disseny 
Construcció de les guies per la persiana que haurà d’anar subjectat a una estructura fixa. 
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Imatge  18. Plànols de les peces 

 
 
 
Reducció velocitat de gir 
 
La velocitat de gir del motor, que d’acord a les especificacions, és de 14000 rpm s’ha de reduir 
significativament i passar a tenir a l’eix de la persiana unes 100 rpm. 
 
La reducció s’aconsegueix a través d’un sistema d’engranatges i un sistema de politges. El 
sistema d’engranatges està format pels elements del kit de construcció de Cebekit, motor de 
reducció variable.  
 
Sistema d’engranatges 
 
En el muntatge es construeix la següent combinació utilitzant els elements del kit: 

- 1 roda dentada de 10 dents per l’eix del motor 
- 2 rodes dentades de color blanc de 30/10 dents. 
- 1 roda dentada de 50 dents. 

 
Sistema de reducció de velocitat motor (del eix 1 al 4) 
 

    
Imatge  19. Sistema d'engranatges 

 
On : 
n1= 14000 rpm  i Z1 = 10 
Z2 = 30/10 
Z3 = 30/10 
Z4 = 50 
 
Aplicant la formula de relació de transmissió d’engranatges poden dir que: 
 

!1 · !1 = !2 · !2 
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Per tant la velocitat fina és: 
 

 

!"#$%&'(!!"#$% =
14000 · 10

30 · 1030 ·
10
50 = 311,11!!"# 

 
Sistema de politges 
 
El sistema de politges per transforma el moviment a l’eix del motor a l’eix de la persiana ha 
estat construït amb material reciclat. S’han fet servir taps de suro per crear les dues politges 
necessàries per fer moure l’eix de la persiana. 
La relació de transmissió ha estat de 1/0,5 per aconseguir reduir a la meitat la velocitat 
obtinguda al final del sistema d’engranatges. 
 
La velocitat final a l’eix de la persiana és de 155 rpm. 
 
 
Muntatge realitzat 
 

    
Imatge  20. Imatges del muntatge realitzat 

 
 
Construcció de la persiana 
 
 
La persiana s’ha construït amb un tros de tela. Aquest s’ha enganxat a un dels eixos de 
transmissió de moviment. Al extrem oposat de la tela s’hi ha posat una barreta d’acer de M3x12 
per tal realitzar pes a la persiana i ajuda a enrotllar-se. 
 
 
 
Circuit elèctric 
 
S’ha utilitzat l’esquema de l’apartat 3.1.1 per realitzar el canvi del sentit de gir del motor. Veure 
les imatges del muntatge amb els dos polsadors: 
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Imatge  21. Circuit moviment persiana 

 

 Introducció a la programació 4.3
 
 
Per tal de controlar el moviment del sistema construït a través del PC i tenir una major eficàcia 
en la seva utilització es proposa la utilització de la placa Arduino UNO pel control de 
l’accionament del sistema.   
 

 Requisits mínims del sistema automàtic 4.3.1
 
Els requisits mínims per tal d’assolir els objectius d’automatització són els següents: 

1. Controlar l’estat del final de carrera 
2. Accionar i parar el motor a través del PC.  
3. Visualització de variables a la pantalla del PC a través del software Processing. 

 
Aquest es realitzaran a partir del programari lliure de programació Processing i es podrà 
observar una pantalla amb les accions realitzades o l’estat del final de carrera. 
 

 Instal·lació de l’aplicació Processing 4.3.2
 
Processing és una aplicació de codi obert amb un llenguatge per a la programació d’imatges, 
animació i so. La seva sintaxi de programació esta basada en Java i està dissenyada per 
programadors en procés d’iniciació.  
 
 
El seu software es pot descarregar de la següent pàgina Web:  
https://www.processing.org/download/ 
 
Una vegada instal·lat el programa s’ha de descarregar la llibreria d ‘Arduino per tal de poder 
utilitzar la placa Arduino UNO a l’aplicació Processing. La llibreria d ‘Arduino es pot descarregar 
del  següent link: 
 
http://playground.arduino.cc/Interfacing/Processing 
 
La llibreria d’ Arduino és un fitxer que disposa de totes les funcions necessàries per tal de 
realitzar la comunicació amb la placa Arduino UNO, que ha estat desenvolupada pels 
realitzadors d ‘Arduino amb l’objectiu d’utilitzar la seva placa amb més facilitat i des de 
qualsevol ambient de programació. 
 
Passos a seguir per completar la instal·lació 
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1. Descomprimir el fitxer de la llibreria d ‘Arduino. Aquest és una carpeta anomenada 
Arduino.  

2. Anar al directori per defecte de l’aplicació Processing (normalment a la carpeta 
Documents del sistema operatiu (tant per Windows com per Mac). 

3. Crear una nova carpeta anomenada : libraries 
4. Copiar la carpeta anterior, Arduino, dins la nova carpeta libraries. 
5. Obrir l’aplicació de programació Arduino: 

a. Obrir el programa StandarFirmData del directori exemples 
b. Carregar la llibreria de StandarFirmData a la placa d ‘Arduino 

 
 

 
 

 
Imatge  22. Arduino - Firmata 

 
 
Processing 
L’entorn de programació Processing ens ofereix una interfície gràfica on podem representar les 
nostres variables, posar imatges i fer els programes que creem atractius. 
 
Per iniciar-nos a la programació aprendrem el significat de les funcions més importants per 
iniciar un programa. 
 
 
Funcions Significat Exemple 
Size( w,h) Estableix la mida de la finestra de sortida del 

programa. Està expressant en píxels. 
W= weigh ! amplada (píxels) 
H= heigh ! alçada (píxels) 
Es la primera funció a col·locar dins la funció 
per defecte setup() 

void setup() 
{ 
 size(500,500); 
 
} 

println() Funció que escriu a l’àrea de la consola del 
programa. És molt útil per visualitzar l’estat 
de les variables internes. 

inumero=5; 
println(“Seguiment del 
programa”); 
println(inumero); 

background( r, 
g, b) 

Estableix el color de fons de la pantalla de 
sortida. El color s’ha d’escriure d’acord les 
seves components : vermell (r), verd (g) i 
blau (b) 

background(0,0,40); 
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El color RGB es pot extreure de les paletes 
de colors dels programes de dibuix o per 
internet.  
 

Fill(r,g,b) Color del text a escriure d’acord les seves 
components RGB. 

Fill(255) //blanc. 

textSize(int 
ivalor) 

Mida de la lletra escriure per pantalla textSize(30) 

Text (stext, 
posició 
amplada, 
posició 
horitzontal) 

Funció per escriure text a la pantalla. S’ha 
d’indicar el text a escriure i la posició a la 
pantalla amb píxels. 
 

text(“proves”,width/4,height/4); 

 
Exemple d’utilització de les funcions anteriors: 
 

                    
Imatge  23. Exemple Processing 

 
 
 

 Conceptes basics de programació 4.3.3
 
 
Declaració de variables 
 
Si es vol utilitzar una variable al llarg de tot el programa i aquesta ha de ser visible per totes les 
funcions del programa s’ha de al principi del fitxer de programació (abans de l’inici de qualsevol 
funció). 
Les variables ens permeten guardar valors entremitjos, realitzar operacions matemàtiques, 
controlar un procés, entre altres. 
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Existeixen molts tipus de variables, però els principals son els següents: 
  
           Tabla 2. Tipus de variables 

Tipus Declaració  Mètode Valors 
Número 
enter 

int int nom_del_numero_enter De -2,147,483,648 
a  2,147,483,648 

Número 
decimal 

double double nom_del_numero_decimal De 1,7 E-308 a 
1,7E+308 (i els 
negatius) 

Cadena 
de text 

String String 
nom_de_la_cadena_de_caracters 

Cadena de text 
amb valors ASCII.  

Booleana bool Bool 
nom_de_la_variable_booleana 

0 (fals) i 1 (veritat) 

 
Per seguir una normativa d’identificació del tipus de variable que s’està utilitzant es realitza el 
següent mètode: 
 
Per declarar una variable del tipus nombre enter li donaré el nom que sigui necessari per 
identificar el seu contingut i per saber que és un enter, sense haver d’anar a mirar la declaració, 
utilitzaré un prefix davant de la variable declarada. En el cas dels nombre enters el prefix és la 
lletra i. Per tant, per exemple, per guardar el valor d’una suma realitzaré la següent declaració: 
    int iSuma; 
 
Observar la següent taula per la declaració de variables correctament: 
 
            Tabla 3. Exemple declaració de variables 

Tipus Prefix Exemple 
Número enter i iSuma 
Número decimal f fSuma 
Cadena de text s sSuma 
Booleana b bSuma 
   

 
Per donar valor a les variables anterior es realitzat de la següent forma: 
 
                    Tabla 4. Exemple d'assignació de variables 

Tipus Variable Assignació de 
valor 

Número enter i iSuma = 5; 
Número decimal f fSuma = 5,0; 
Cadena de text s sSuma =”texte_5”; 
Booleana b bSuma= false 

bSuma= true; 
 
 

 

 

Observar que les variables de tipus text el seu valor és una cadena de text que s’ha 
d’escriure entre cometes : “    ” 

IMPORTANT 1: no ens podem deixar el punt i coma al final de la declaració de la 
variable. 

IMPORTANT 2: el nom de les variables no pot tenir espais en blanc. Si es necessari es 
fa servir el guio baix. Exemple :  int iSuma_De_Fulles; 
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 Instruccions bàsiques i exercicis 4.3.4
 

Instruccions bàsiques “ if” 
If  ( condició )  {  } else {  }  
Sentencia de programació que s’utilitza per realitzar una comparació. Si la comparació 
es certa es realitza una acció. Si la comparació es falsa es realitza una altra acció. 
 
Per exemple: 
 
int inumero1=5; 
int inumero2=5; 
 
 
if (inumero1> inumero2) 
{ 
             //ACCIO A REALITZAR SI LA COMPARACIÓ ES CERTA 
 inumero1 = inumero1+ 10;   
} 
else 
{ 

//ACCIO A REALITZAR SI LA COMPARACIÓ ES FALSA 
inumero2 = inumero2 +15; 

} 
 
 
 

Instruccions bàsiques “ for” 
For (inicialització, condició, actualització) 
 
Sentencia de programació que realitza un repetició unes determinades vegades en 
funció dels paràmetres d’entrada.  
Per exemple, la seva estructura sempre és la següent 
 
int iContador=0; 
int ix=0; 
for (ix=0; ix<5; ix++) 
{ 

iContador++;   //sinònim de dir =  iContador=iContador+1; 
} 
 
 
 
 
Dins el parèntesi del for s’han de col·locar els paràmetres de la funció que són: 

- POSICIÓ INCIAL DE LA VARIABLE A CONTROLAR 
- CONDICIÓ PER FINALITZAR EL BUCLE 
- INCREMENT DE LA VARIABLE A CONTROLAR PER CADA VOLTA. 

 
 
 

Instrucció : “Delay” 
Delay( temps en ms) 
 
 
Funció que introdueix un retard en el programa. Els programes amb Processing s’executen 
linealment. Una vegada arribem al final de la funció Draw() tornem a començar per l’inici. Si es 
vol introduir un retard i aturar el programa uns segons en el punt que es desitja s’ha de fer 
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server la sentencia: delay(); 
 
Aquest només té un pa remetre que correspon al nombre de segons que ens volem aturar i 
s’expressa en ms. Per tant si volem aturar el programa 1 segon haurem d’escriure: 
 
     delay(1000); 
 
 
 
 
 

Activitat : la sentència “if” 
Obre el programa Processing i copia el següent codi, completant els espais en blanc 
dins la funció Draw() 
 
int$numero1$=$5;$$
int$numero2$=$8;$$$$
$
if(...)${$$$$
$ $
$ println("numero1$és$més$gran$que$numero2");$
}$else{$
$
$$$$$$println("numero1$és$més$petit$que$numero2");$
}$
if(...)${$$$
$$ println$("numero2$es$positiu");$$
}else{$
$ println$("numero2$es$negatiu");$
}$
$
if(...)${$
$$$ println$("numero1$és$negatiu$o$diferent$de$zero");$
$}$$
$
if(...)$
${$$$$
$ println$("Incrementar$en$una$unitat$el$valor$del$numero$1$el$fa$m
és$gran$o$igual$que$el$numero$2");$$
}$$
 
 
 
 

Activitat : Cadena de “if” 
Obre el programa Processing i copia el següent codi dins la funció Draw().  
 
int iedat= 14; 
 

if(edad$<$12)${$

$$$$$$$$println("Encara$ets$molt$petit");$

}else$if(edad$<$19)${$$$$
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$ println("Ets$un$adolescent");$

}$else$if(edad$<$40)${$$$

$$ println("Encara$ets$jove");$$

}$else${$$$$

$$$$$$$$println("Has$de$començar$a$cuidarKte");$

}$

Has d’anar variant el valor de l’edat i comprovar que el missatge que surt és el correcte. 
 
 

Exercici : la sentència “for” 
Anàlisi del següent codi: 
int iContador=0; 
int ix=0; 
for (ix=0; ix<5; ix++) 
{ 

iContador++;   //sinònim de dir =  iContador=iContador+1; 
} 
 
a. Obre el programa Processing i copia el anterior codi dins la funció Draw(). Has de mostrar 
per la pantalla de sortida el valor de la variable icontador. Utilitzant la funció println(); 
 
b. Quin és el valor final de icontador? 
 
c. Modifica la estructura de la funció FOR perquè el valor final de la variable  
icontador sigui 10. 
 
d. Quines opcions tens per arribar al resultat? 
 
 
 
 

Exercici: Sentència “delay” 
Comprovar el funcionament del següent programa amb l’aplicació Processing 
long  lUltimaVegada=0;  
void Setup() 
{ 
  
 
} 
void draw() 
{ 
                 Delay(5000); 

     println(“Cada 5 segons imprimeix això”); 
 

} 
 
 
 

Exercici: Recerca 
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Busca informació sobre la funció keyPressed. Explica el seu funcionament i crear un 
programa que serveixi d’exemple per poder-lo reaprofitar.  

 

 Projecte fase II. Connexió mecanisme amb la placa Arduino 4.4
 
El mecanisme construït ha de disposar de la funció d’iniciar i parar el motor (com a mínim) i 
d’un final de carrera per conèixer quan hem arribat a una determinada posició. 
A partir d’aquí s’automatitza tot el procés per tal de controlar des del PC el sistema i poder 
iniciar-lo i/o parar-lo en funció de cada cas.  

 La placa Arduino UNO 4.4.1
 
La placa Arduino UNO disposa de 5 entrades analògiques i 14 entrades/sortides digitals.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Imatge  24. "Arduino UNO" per Clic 17. Llicència CC BY-SA 4.0 

 
 

Investigació : respon a les següents preguntes 
Investiga la posició d’aquestes entrades i/o sortides de la placa Arduino UNO. 
Per conèixer la posició del mecanisme, en funció del final de carrera, que farem servir 
una entrada analògica o una entrada digital? Perquè? 
Per controlar el motor del mecanisme i poder substituir els polsadors que farem servir 
entrades o sortides? Analògiques o digitals? 
 
Quina és la intensitat màxima que pot donar una sortida digital de la placa Arduino? 
 

 Recordatori 4.4.2
 

Sortida digital 
En la placa Arduino UNO si tenim estat de sortida 1 tindrem 5V a la sortida en canvi si 
l’estat de sortida és 1 tindrem 0V.  
Per tant el cas de sortida “0” es tradueix per “LOW” i el cas de sortida “1” es tradueix 
per “HIGH”.  
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 Guia per la programació i automatització del sistema 4.4.3
 

PAS 1. Esbós 
Quines entrades/sortides faràs servir? Realitza un esbós del muntatge?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAS 2 : Connexió al PC 
Connexió placa Arduino UNO a Processing 
Utilització de la llibreria Arduino a través de la importació d’aquesta :  
 

                                      
                                      
                                                          Tabla 5. Importació de llibreries 

 
Creació d’una instancia a l’objecte Arduino amb l’objectiu de poder-nos-hi comunicar a través 
de la llibreria. 

Dins la funció setup() s’ha d’escriure la següent comanda: 
 

 

Amb l’anterior codi connectem la nostra variable arduino amb la placa Arduino a través de la 
llibreria Arduino. La velocitat de connexió és 57600 bps i ens connectem al port 0 (USB del 
PC). En cas de tenir altres dispositius USB connectats al ordinador consultar amb el professor 
per fer la connexió a la placa.  

 
Declaració de variables a utilitzar 
 
Al inici del programa després de la importació de les llibreries s’han de crear les variables a 
utilitzar. Exemple de creació de variables: 

 
 

 
 
  
 

Arduino arduino; 
 

arduino = new Arduino(this, Arduino.list()[0], 57600); 
 

int  iPinEsquerra=7; 
int  iPinDreta=8; 



 

Annex III. Automatització de mecanismes                                                                                  57 
 

En el codi anterior podem veure que es declaren variables del tipus nombre enter. Aquestes 
s’inicien amb un valor per defecte. Aquest valor indica la posició de le entrada/sortida de la 
placa Arduino. Si volem activar la sortida digital 7 haurem de dir-li que faci servir la variables 
iPinEsquerra. 

 
 

   
 
 

Inicialització de les variables 
La inicialització de variables es realitza dins la funció de defecte setup(). Per tant, a banda de 
indicar-li la mida de la pantalla de sortida, donarem informació sobre si les variables que 
utilitzarem de l ‘Arduino són d’entrada o sortida. 
 
 

 
 

Les funcions que s’utilitza de la llibreria Arduino és la següent: 
 
  pinMode( int iNumero,  Arduino_MODE); 
 
Per accedir a la funció pinMode s’ha de realitzar a través de la instancia creada a la llibreria d 
‘Arduino. Aquesta l’hem anomenat arduino i per això escrivim:  
      

arduino.PinMode(...); 
 

Aquesta funció té dos paràmetres: 
- El número de pin a configurar  
- Tipus de pin: entrada o sortida. Per indicar si volem un pin d’entrada s’escriurà 

Arduino.INPUT i per indicar que volem un pin de sortida escriurem Arduino.OUTPUT 
(com a l’exemple). 

 
 
 

Desenvolupament del codi 
El codi s’ha de desenvolupar dins la funció per defecte : Draw(). 
Per desenvolupar el programa es necessari conèixer la funció digitalRead i digitalWrite 
aquestes també forma part de la llibreria d ‘Arduino. 

 
Per tant per realitzar la crida de les anterior funcions es farà de la següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

void setup() 
{ 

size(500,500); 
 arduino.pinMode(iPinDreta, Arduino.OUTPUT); 
} 
 

void draw() 
{ 
 arduino.digitalRead(iPinDreta); 

arduino.digitalWrite(iPinEsquerra); 
 
} 
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 Solució fase II : desenvolupament del codi amb Processing 4.5
 
Funcionament: 
Es controla el moviment del motor a través de la pulsació de tecles del teclat. Concretament les 
tecles de control de posició (amunt, avall, esquerra, dreta). 
 
Condicions: 
 

1. Si es detecta que el final de carrera està activat : es para el motor. 
2. Si es detecta la pulsació de tecla amunt i el final de carrera no esta activat: 

a. S’inicia el moviment del motor cap a la direcció adequada. 
b. Quan es detecta final de carrera es para el motor 

3. Si es detecta la pulsació de la tecla avall: s’inicia el moviment del motor en sentit 
contrari, durant 1 segons. Una vegada passat aquest temps es para el motor. 

a. Si es vol baixar més la persiana s’ha de tornar a polsar la tecla avall. 
 
Es van mostrant les accions que es realitzen per pantalla.  
 
Captura de pantalla del programa: 
 
 
 

       
Imatge  25. Programa que controla el moviment d’un mecanisme 

 
Codi desenvolupat amb Processing:  
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5 Annex V. Estalvi energètic 
 
Esbrinar qui és un malgastador d’energia o per lo contrari qui és un bon estalviador.  

 Estalvi energètic 5.1.1
Per grups treballeu les següents activitats : Activitat 1 i 2. 
 

Activitat 1. Pensar i reflexiona 
Pensar i reflexiona individualment sobre el següent tema 
Com es pot estalviar energia a la llar i contribuir en la disminució del cost de la factura elèctrica 
al mateix temps que transformo el meu habitatge en un habitatge més eficient energèticament. 
 
 
 

Activitat 2. Qüestionari 
Contesta les següents preguntes i compara els resultats amb els membres del teu grup. 
A quina conclusió final arribeu? 
 
Quin ha estat el teu resultat? 
 
 
 
 

Qüestionari1 : 
 1. A casa, et dutxes o et 
banyes? 

a. Sempre em dutxo  
b. Quasi sempre em dutxo, però de vegades faig un 
bany  
c. Em dutxo o em banyo les mateixes vegades  
d. Sempre em banyo 

 
2. Quanta estona passes sota la 
dutxa? 

 
a. Menys de 5 minuts  
b. De 5 a 7 minuts  
c. De 7 a 10 minuts  
d. Més de 10 minuts 

 
3. Quan et rentes les dents, 
deixes córrer l'aigua o tanques 
l'aixeta? 

 
a. Sempre la tanco  
b. Normalment la tanco  
c. No acostumo a tancar-la  
d. Mai la tanco 

4. A casa, sols deixar el llum 
encès en habitacions on no t'hi 
estàs? 

a. Sempre l'apago  
b. Normalment l'apago  
c. Només l'apago quan me'n recordo  
d. Mai no l'apago 

 
5. Amb quina freqüència vas en 
cotxe durant la setmana? 
 

 
a. Una vegada a la setmana  
b. Tres vegades a la setmana  
c. Cinc vegades a la setmana  
d. Tots els dies 

 
6. Quantes vegades baixes al 
carrer o puges a casa per les 
escales en lloc d'agafar 
l'ascensor? 
 

a. Sempre vaig per les escales 
b. Alterno l’ascensor i les escales 
 c. Habitualment utilitzo l’ascensor: només vaig per les 
escales de tant en tant  
d. Mai. Sempre faig servir l’ascensor 

                                                        
1 Pàgina Web: Cruilla Connecta. Últim accés: 20-04-2015. Link : 
http://www.cruillaconnecta.cat/archivosCMS/3/3/55/usuarios/264842/13/20150227135342N_86
9eb47b-8750-403b-afc7-536294dc984d.pdf 
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7. Quantes hores al dia 
dediques a mirar la televisió? 

a. Mitja hora al dia  
b. Una hora al dia  
c. Dues hores al dia  
d. Més de dues hores al dia 

8. Quan obres la porta del 
frigorífic, sols deixar-la oberta? 

a. No. Agafo el que necessito i la tanco de seguida  
b. Normalment la tanco, però de vegades se m'oblida 
c. Només la tanco quan sona l'alarma de la porta  
d. La deixo oberta i només la tanco quan torno a desar-
hi el que havia agafat, encara que soni l’alarma 

9. Sols fer servir la tassa de 
vàter com a cubell de la brossa? 

a. No, mai  
b. Gairebé mai  
c. De vegades  
d. Sempre 
 

10. Després de fer servir 
l'ordinador, sols apagar-lo? 

a. Apago l'ordinador i també el desendollo del corrent 
elèctric  
b. Apago l'ordinador, però el deixo endollat al corrent 
elèctric 
c. El deixo hibernant fins que el torno a fer servir 
d. Mai no l'apago 

  

 Avaluació dels resultats 5.1.2
 
Analitza els teus resultats i compareu les vostres respostes amb el grup. 
 
Les meves respostes són....... 
 
A  
B  
C  
D  
 
 
 

Activitat 2. Redacció 
Realitza una redacció, mínim 50 paraules, sobre les propostes de millora que es poden 
realitzar en el dia a dia per ser més eficients energèticament.  
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6 Annex VI. Treball cooperatiu : Fitxa I 
 

 Introducció : la maqueta 6.1
 

Recordatori: El treball amb fusta 
Quines eines de treball necessitarem per construir la maqueta? Recordes les normes 
d’utilització d’aquestes? 
Completa la taula tot consultat informació (si es necessari a les següent pàgina Web: 
https://sites.google.com/site/tecnologiamastertec2/tecnologia 
 
 

Taula 1. Eines per treballar la fusta 

 

Eina Ús  Normes de seguretat 
 

 
 
Serra de M____________ 
 

  

 

 
 
S______________ 
 

  

 
T_____ de C___________ 

  

 
P_____ de C___________ 
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 El repte 6.2
 
 

 
 

 
 
 
Recorda: és importat ser els guanyadors en aquests projecte!!!  

 
 

 
 
Solució del projecte i documentació a entregar 

- Documentació del procés tecnològic 
- Diagrama de blocs de la solució final 

 

 
L_______ 

 

Us presenteu a un concurs de domòtica que es realitza a nivell de tot 
Catalunya. La reputació de l’institut i del poble està en joc, és essencial 
realitzar un bon paper durant el concurs i posicionar-se entre els primers de 
tot Catalunya.  
El desti del viatge final d’etapa també està en joc… 
 
S’ha de construir una maqueta d’un habitatge unifamiliar on s’hi puguin 
incloure elements domòtics. 
I després de la maqueta.......és essencial una bona programació de tots els 
components que formen la instal·lació domòtica. S’ha organitzar la 
programació per ser el més eficient possible.  

 
 

Consells: 
 
Per construir la maqueta segueix el procés tecnològic!!! 
 
Investiga les activitats dels altres companys, abans de començar a construir la 
maqueta!!! 
 
Dissenya un programa de control domòtic pensant en ser el més eficients 
energèticament!!!!  
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 Processing : Creació de mètodes i funcions 6.3
 

Informació: Programació 
Per realitzar una programació més entenedora i lleugera és necessària la creació de 
funcions i/o mètodes dins la funció principal Draw(). 
 
Un mètode :  és un conjunt de codi reutilitzable dins el programa. Es pot fer servir en 
qualsevol moment dins l’aplicació que es desenvolupa. 
 
Una funció:  és un conjunt de codi reutilitzable dins el programa que retorna un valor. Aquest 
valor de retorn es pot guardar dins una variable.  
Tant si creem mètodes com funcions sempre poden incloure-hi paràmetres d’entrada. 
Els paràmetres d’entrada són variables que passen a la funció o mètode per realitzar 
càlculs interns dins aquesta.   
 
Per practicar: http://www.learnjavaonline.org/en/Functions 
 
 
Investiga la següent imatge i respon les preguntes que es plantegen: 
 

Activitat: Programació 
Com és declara una funció? 
Com és declara un mètode? 
Quin tipus de variables poden ser de retorn? 
Com es declaren les variables d’entrada? 
Com és realitza  amb una funció el retorn d’un valor? 
 
 



Màster en Formació de Professorat d’Educació  
Secundària Obligatòria i Batxillerat 

Annex VI. Construcció d’una maqueta i programació                                                                 69 

 
Imatge  26. Exemple de funcions i mètodes 
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7 Annex VII. Treball cooperatiu : Fitxa II 

 Introducció : el sensor fotoelèctric 7.1
 
 

Informació : el sensor fotoelèctric 
El sensor fotoelèctric és un component electrònic que consisteix en una 
fotoresistència. Aquesta té la propietat de disminuir la seva resistència interna amb 
l’augment de la intensitat lluminosa incident. El seu ús més normal és per utilitzar-lo 
com a sensor de llum. 
 
Les seves sigles són LDR que en anglès signifiquen : Light Detector Resistor (Resistor 
detector de llum). 
 

 
 

 El divisor de tensió 7.1.1
 

Investigació: el divisor de tensió 
Experiment per comprovar el funcionament d’un LDR. Crea el següent circuit anomena’t 
divisor de tensió! 
 
 
 

 
Imatge  27. Esquema divisor de tensió 

 
 
L’esquema del divisor de tensió consisteix en dues resistències en sèrie de forma que la tensió 
d’entrada es divideix entre les dues resistències. La formula per calcular la tensió entre les 
resistències és la següent: 
 

!"#$%&'( = !1
!1 + !2 ∗ !1 

 

Fotografia 3. LDR [Nevit Dilmen] CC BY-SA 3.0 
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Al aplicar l’anterior formula s’observa que si les dues resistències són iguales la tensió es 
divideix per dos. Per això s’anomena divisor de tensió el circuit. 
 
 

Activitat 1. Resultats 
Quina és la tensió de sortida de l’anterior circuit? 
 
 
Solucionat?? continuem..... 
 
 

Investigació: el sensor LDR 
Creació d’un circuit divisor de tensió utilitzant un potenciòmetre de 20 kΩ  i un sensor 
LDR. La font d’alimentació d’aquest sensor es realitza a través de la placa ARDUINO 
(+5V) o amb una bateria de 9V.  
 
 

Activitat 2. Resultats 
Que passa si tapem el sensor LDR amb la nostra mà o un paper opac? 
 
 

Activitat 3. Resultats 
Mesura la resistència del sensor LDR amb el multímetre en les següents situacions: 

a) Sensor LDR tapat  
b) Sensor LDR descobert 

 
 
 
 
 
 

Activitat 4. Resultats 
Que passa si canviem d’ordre el sensor LDR amb la resistència? 
 
 

 Il·luminació exterior  7.1.2
 

Informació il·luminació exterior 
Per tal de detectar quan ha disminuït la il·luminació en un indret (carrers, places, zones 
aïllades) i iniciar la il·luminació publica en moltes ocasions s’utilitza el sensor LDR que 
ens proporciona informació sobre si hi ha llum o no, d’acord amb la seva tensió de 
sortida (estat). 
Anem a construir un circuit que il·lumini un LED quan baixa la il·luminació exterior. Per 
això necessitarem un altre element que s’anomena transistor. 
 
El transistor 

El transistor té moltes utilitats, una d’elles, és la de porta lògica 
(interruptor). La porta lògica serveix per conduir electricitat en 
certes condicions. 
El divisor de tensió ens dóna la possibilitat d’implementar una porta 
lògica amb un transistor.  
 

 

 

Imatge  28. Transistor (Imatge CC0 –domini públic) 
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Símbol elèctric: 

 
Imatge  29. Transistor (Imatges CC0 – domini públic) 

 
 
 
El significat de cada pin del transistor és el següent: 
 

    Taula 2. El transistor 

Pin Nom 
1 Col·lector (C) 
2 Base (B) 
3 Emissor (E) 

 
Si el transistor funciona com a porta lògica (interruptor) s’ha de seguir el següent procediment: 

- Base : ha de rebre una intensitat mínim per poder treballar i funcionar com a un 
interruptor tancat.  

- Emissor : s’ha de connectar al terra del circuit 
- Col·lector: ha de disposar de la tensió d’alimentació i els elements elèctrics.  

 
 
 
Veure la següent imatge: 
 

 
 

Imatge  30. Circuit sensor de llum 

 
 
 
 
Funcionament 



Màster en Formació de Professorat d’Educació  
Secundària Obligatòria i Batxillerat 

Annex VII. El sensor LDR i eficiència energètica                                                                        73 

Tal com s’ha observat en l’apartat anterior al disminuir el nivell de llum augmenta la tensió de 
sortida en borns del sensor LDR.  
Aquest fet fa possible la utilització d’un transistor per conduir electricitat del Col·lector al 
Emissor, tal com indica la fletxa vermella de l’anterior imatge. 

 
 
 

Informació: Full de característiques 
Per conèixer la intensitat mínima que ha de rebre la base del transistor cal consultar els 
fulls de característiques dels components electrònics. 
En la present situació utilitzem el transistor BC547B. 
 
Consultar el seu full de característiques a través d’Internet amb el següent enllaç: 
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/150/128380_DS.pdf 
 
 
 
 
 

Activitat 5. Full de característiques 
Quina és la intensitat mínima que ha de rebre el transistor per poder funcionar com a 
porta lògica d’acord amb el seu full de característiques: 
 
 
 

Investiga 
Construeix un circuit que faci funcionar un LED quan la il·luminació baixa. Pots utilitzar 
el muntatge de l’esquema anterior  
NOTA: La font d’alimentació ha de ser una placa Arduino UNO que subministra +5V si esta 
connectada al PC a través del port USB. 
 
Quina és la tensió de sortida en els borns del sensor LDR quan baixa la il·luminació 
exterior? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quan es disposa de suficient intensitat a la base del transistor aquest obra el pas de 
corrent entre Col·lector i Emissor i el LED de la imatge es posa en funcionament. 
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 Repte 7.1.3
 

 

 
 

 
 

 
 
Solució del projecte i documentació a entregar 

- Circuit elaborat construït amb una placa protoboard 
- Projecte tècnic de la solució proposada.  

 
 
 

 

Una vegada trobada la solució més adient per la Lila, realitza un control automàtic de la 
il·luminació exterior i interior amb l’aplicació Processing. 
 
CONSELLS 
És important no deixar la il·luminació exterior oberta tota la nit, així com tenir en compte 
l’estació de l’any per realitzar el programar. 

La Lila té 16 anys i va a classes de robòtica, els dilluns i els dimecres a la 
tarda. Quan finalitza les classes de robòtica torna cap a casa caminant amb 
una amiga, però l’últim tram del camí l’ha de fer sola.  
 
Quan arriba a casa els seus pares i germans encara no han arribat, 
però ella ja disposa de claus per obrir les portes. 
 
El problema que té la Lila és que, durant l’estació d’hivern,  
al arribar al patí de casa seva tot està molt fosc i té por de  
trobar-se algú desconegut a l’entrada. 
 
Com solucionaríeu el problema de la Lila? Es podria utilitzar un sensor 
LDR per incrementar la seguretat de la Lila quan arriba a casa?  
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8 Annex VIII. Treball cooperatiu: Fitxa III. 

 Introducció : El sensor de temperatura  8.1
 

Informació: TMP36 
El sensor de temperatura és un component electrònic (chip) que retorna una tensió de 
sortida proporcional a la temperatura a que està sotmès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La tensió que retorna el sensor de temperatura és una senyal analògica 
 
 
El sensor de temperatura TMP36 està format per 3 pins. Les seves principals característiques 
són les següents: 
 

Taula 3. Sensor de temperatura TMP36 

Propietat Valor 
Marge de treball -50 ºC a  125 ºC 
Precisió  ±1ºC 
Nº de pins 3 
Alimentació + 5V   (Pin 1) 
Sortida analogia Pin 2 
GND Pin 3 
Sortida 10 mV per cada ºC 

 

 Funcionament i càlcul de temperatura 8.1.1
 
 
 
El sensor de temperatura disposa de 3 pins, cada un d’ells té un significat diferent. 
Anem a veure que significa cada pin del sensor: 
 
Si posem el sensor de temperatura, amb la cara plana  mirant cap a nosaltres trobem que el 
primer pin (d’esquerra a dreta) és el pin d’alimentació (+). Aquest ha de rebre una certa tensió 
per tal de què el sensor de temperatura funcioni. 
El segon pin (pin del mig) és el que ens dóna el senyal analògic de sortida. Per aquest s’haurà 
de recollir la informació amb la placa Arduino UNO. 
I per últim, el tercer pin, és el que col·loquem al terra (Ground en anglès) del nostre circuit.  
 
 

Imatge  31. Sensor de temperatura. Llicència CC BY-SA 2.0 

NOTA: per saber l’ordre dels pins s’ha de col·locar el sensor de temperatura amb la 
cara plana mirant cap a nosaltres. Llavors el pin 1 és el de més a l’esquerra. 
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 Entrada analògiques de la placa “ARDUINO UNO” 8.1.2
 
La placa “Arduino UNO” disposa de 6 entrades analògiques.  

 
Els sensors electrònics ens retornen sempre un senyal en format de tensió (voltatge). Aquesta 
és recollida per l’entrada analògica i la transforma (en funció de la precisió de la placa) en 
nivells digitals.  La placa “Arduino UNO” té una precisió de 1024 nivells digitals (treballa amb 
10 bits).  
 
Per exemple si treballes amb 2 bits tindríem 4 nivells digitals: 
 
            Taula 4. Combinació de nivells digitals 

Nivells Bit 0 Bit 1 
0 0 0 
1 0 1 
1 1 0 
3 1 1 

 
Activitat 1. Fa molta calor? 

Esbrina la formula a utilitzar per obtenir la temperatura en ºC. 
 
Quina formula és... 
 
 
Consell i passos a seguir per resoldre l’activitat 

Primer Pas 
 
L’entrada analògica de la placa Arduino UNO disposa de 1024 nivells i el nivell de tensió 
màxim de sortida del sensor TMP36 és de 5V. Això significa que si llegim 1024 a la placa 
Arduino la tensió de sortida de la senyal del sensor TMP36 és de 5V. 
      1024 = 5V 
 
Podem saber la tensió que tindrem a la sortida digital del sensor a partir del valor llegit a la 
placa Arduino? Sabent que el valor mínim és 0V.  
 
 
 

Segon Pas 
 
Ja disposem de la tensió a la sortida digital del sensor. Aquest paràmetre l’anomenem 
Vs. El full de característiques del sensor TMP36 ens indica que la seva precisió és de 10 
mV cada ºC, per tant podem afirmar que: 
      

       10 mV = 1 ºC 
 
El valor de temperatura mínim a llegir és de -50ºC. Es necessari modificar la formula 
anterior per tenir en compte aquest desplaçament.  
 
 
 
Una vegada obtingut el nou valor de tensió de sortida, on es te en compte el 
desplaçament del 0ºC a -50ºC es pot obtenir els ºC reals. 

Les entrades analògiques serveixen per recollir informació externa dels sensors  
 



Màster en Formació de Professorat d’Educació  
Secundària Obligatòria i Batxillerat 

Annex VIII. El sensor de temperatura i eficiència energètica                                                      77 

 
 

Tercer Pas 
 
 
Per obtenir la temperatura final s’ha d’utilitzar el valor de tensió obtingut en el segon 
pas i aplicar el coneixement anterior : 
 

       10 mV = 1 ºC 
 
Quin resultat obtens? 
 
 
 

 Repte 8.1.3

 
 

 
 
Recorda: és importat col·locar un interruptor de seguretat en tot el sistema elèctric.  

 
 

 
 
Solució del projecte i documentació a entregar 

- Circuit elaborat construït amb una placa protoboard 
- Projecte tècnic de la solució proposada.  

 
 
 

Els pares de la Lila treballen, de dilluns a divendres, fora de casa. La Lila és la 
primera que arriba a casa i es posa a fer els deures a la seva habitació 
esperant que tornin els seus pares i germans.  
 
L’habitació on fa els deures és a les golfes de casa i a l’hivern i  
fa molt fred, especialment quan arriba de les classes de robòtica.  
I per contra, a l’estiu i fa molta color!!! 
 
A la Lila li agradaria arribar a casa i tenir la seva habitació a una  
temperatura més agradable, Els seus pares no poden posar  
la calefacció al mati quan marxen perquè diuen que gasten molts diners amb 
calefacció. 
Com solucionaríem el problema de la Lila? Tant a l’hivern com a l’estiu. 
 

 

Una vegada trobada la solució més adient per la Maria, realitza un control automàtic de la 
il·luminació exterior i interior amb l’aplicació Processing.  
 
ATENCIÓ: 
És important mantenir una bona temperatura a la casa per que la Lila no tingui fred fent 
els deures, però s’ha de tenir en compte que la major part del temps la casa esta sense 
habitants.  
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 Processing: Monitorització i control  8.2
 

 Entrades digitals 8.2.1
 

Informació : Entrada digital 
Amb el programa Processing es poden utilitzar les entrades digitals de la placa 
controladora Arduino UNO per conèixer l’estat d’un element.  
 
Aquest element ha de tenir dos estats : obert / tancat .  
 
Els interruptors tenen aquests dos estats que els s’anomenen : ON / OFF. Si diem que 
l’interruptor està en mode ON està obert i si està en mode OFF esta tancat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En programació no es fa servir el mateix llenguatge (ON/OFF) però la seva analogia és la 
següent: 

         Taula 5. Entrades digitals 

Estat Llenguatge programació 
ON Verdader 
OFF Fals 

 
 
 
 

 
 

Experimenta. Entrades digitals  
Monitoritza l’estat dels elements de commutació que has utilitzat en el disseny del 
circuit a través de la placa Arduino UNO i mostra la informació per pantalla a través de 
l’aplicació Processing.  
Codi que desenvolupes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per llegir les entrades digitals amb l’Aplicació Processing i a través de la llibreria Arduino s’ha 
de fer servir la funció     arduino.digitalRead ( int numero_de_entrada) 
Per saber-ne més consulta la Web:   http://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalRead 
 

Imatge  32. Sortida Digital  
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 Entrada Analògica 8.2.2
 

Informació : Entrada analògica 
Una senyal analògica es aquella que pot prendre qualsevol valor dins un rang 
determinat (interval). Si tenim una senyal analògica que pot variar la seva tensió entre 
0V i 5V podríem dir que en qualsevol instant pot tenir un valor situat entre aquest dos 
nombres. 

 
Gràfica 1. Senyal analògica. Imatge de Orgullobot, llicència CC BY-SA 3.0. 

La placa controladora Arduino UNO disposa de 5 entrades analògiques. Aquestes s’utilitzen 
per recollir informació de senyals analògiques, que són la majoria de senyals que trobem en 
situacions reals ( totes les senyals de tensió són analògiques).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Experimenta. Entrades analògiques  
Monitoritza l’estat dels elements de commutació que has utilitzat en el disseny del 
circuit a través de la placa Arduino UNO i mostra la informació per pantalla a través de 
l’aplicació Processing.  
Codi que desenvolupes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per llegir les entrades analògiques amb l’aplicació Processing i a través de la llibreria Arduino 
s’ha de fer servir la funció     arduino.analogRead ( int numero_de_entrada) 
Per saber-ne més consulta la Web:   
http://www.arduino.cc/es/pmwiki.php?n=Reference/analogRead 
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Experimenta. Entrades analògiques  
Es possible monitoritzar el nivell de tensió que tenim als borns del sensor LDR? Escriu 
el codi per realitzar la monitorització i veure la informació per pantalla.  
 
Codi que desenvolupes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sortides digitals 8.2.3
 

Informació : Sortida digital 
Les sortides digitals presenten dos estats: ALT i BAIX (HIGH, LOW) al igual que les 
entrades digitals i ens permeten activar o desactivar elements de control. 
 
La placa Arduino UNO ens ofereix 5V si activem la sortida digital a nivell ALT i 0V s’hi s’activa 
la sortida digital a nivell BAIX. 
 
 

 
 
 

Experimenta. Sortida digital  
Realitza una aplicació amb l’aplicació Processing per obrir i tancar un LED en funció de 
l’estat de la sortida digital assignada. Visualitza la informació per pantalla.  
 
Codi que desenvolupes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per activar/desactivar les sortides digitals de la placa Arduino UNO amb l’aplicació Processing i 
a través de la llibreria Arduino s’ha de fer servir la funció     arduino.digitalWrite( int 
numero_de_entrada, NIVELL), on NIVELL correspon a una constant que pot tenir dos valors : 
HIGH o LOW. 
Per saber-ne més consulta la Web: http://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite 
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9 Annex IX. Treball cooperatiu: Fitxa IV 
 

 Introducció : El sensor PIR 9.1
El sensor PIR es utilitzat per detectar el moviment de les persones. Com pot ser possible? I 
com el podem utilitzar? Anem a descobrir-ho.... 

 Les ones electromagnètiques 9.1.1
 
 

Investiga : Les ones electromagnètiques 
Què són les ones electromagnètiques? De quins tipus n’hi ha? 
 
A través de la següent pàgina Web respon les preguntes d’aquest apartat. 
 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/56_ondas/index.htm 
 
 
 
 

                                        
Imatge  33. Ona electromagnètica (CC BY-SA 3.0) 

 
Preguntes 

1. Què és una ona electromagnètica? 
 
 

2. Que és la freqüència de la onda  electromagnètica? I amb quina unitat es mesura? 
 
 
 
 

Investiga : la llum infraroja 
Que vol dir infraroig? És sempre present aquesta il·luminació!! 
A través de la següent pàgina Web respon les preguntes d’aquest apartat. 
 
http://imagine.gsfc.nasa.gov/science/toolbox/emspectrum1.html 
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Preguntes 

1. La llum infraroja és visible ? 
 
 
2. On es troba situada la radiació infraroja dins tot l’espectre electromagnètic? 
 
 
 
 
 

 El sensor PIR 9.1.2
 

Informació 
El sensor PIR és un sensor d’infrarojos passiu que mesura la llum infraroja que radien 
els objectes situats en el seu camp de visió. S’utilitza per la detecció de moviment.  
 

El sensor PIR que s’utilitza per la detecció de moviment de persones 
esta dissenyat per detectar canvi de patrons de la llum infraroja. El 
sensor que s’utilitza en el taller de tecnologia és el HC-SR501 i es 
específic per detectar moviments del cos humà. 
 

 
 

Investiga: El sensor PIR 
Investiga el sensor PIR i realitza un petit muntatge per tal de que si es detecta moviment 
s’activi un LED de color vermell. 
 
Quin és l’esquema del circuit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funciona el sensor PIR? 
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Investiga: Funcionament del sensor PIR 
Continua investigant el sensor PIR i selecciona la millor posició pels potenciòmetres 
que pots observar en el seu lateral. 
 
Recerca la informació per Internet 

Com pot ajudar el sensor PIR a millorar l’eficiència energètica d’un habitatge? 
 Raona la teva resposta. (mínim 50 paraules). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Repte 9.2

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Una vegada trobada la solució més adient per la Lila, realitza un control automàtic de la 
il·luminació exterior i interior amb l’aplicació Processing.  
 

 
La Lila té 16 anys i té moltes coses al cap, l’institut, les classes de robòtica, 
els amics, els concerts de música, els estudis....tantes coses  
al cap que la fan ser despistada els dies que va més estressada. 
 
No obstant, els seus pares sempre l’han d'advertir quan arriben  
a casa perquè es troben la llum de l’escala principal oberta.  
 
De vegades no és molta estona entre la seva arribada i la dels  
pares, però els dies que no va a robòtica les llums es poden 
passar quatre hores obertes. 
 
Com es pot solucionar el problema de la Lila???? 
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 Algoritmes i diagrames de blocs 9.3
 

Investiga: Funcionament del sensor PIR 
A través de la visualització d’una sèrie de recursos on-line seràs capaç de respondre les 
següents preguntes: 
 

1. Per que serveix un algoritme? 
2. Què és un diagrama de flux? 
3. Quin són els seu components bàsics? 

 
Visualitza els següents recursos i realitza les activitats posteriors! 

Tema Vídeo Temps 
Algoritme https://www.youtube.com/watch?v=YnMMy8Nnj_I 

 
1:08 

Diagrama de 
flux o de 
blocs 

https://www.youtube.com/watch?v=tMEscFCEP0g 
 

0:53 

 
 
 
 
 

Activitat 1. Les preguntes 
Ara ja saps contesta les preguntes inicials...ho provem: 

1. Per que serveix un algoritme? 
 
 

2. Què és un diagrama de flux? 
 
 

3. Quin són els seu components bàsics? 
 
 
 
 

Activitat 2. Diagrama de flux 
Realitza una taula bàsica amb tots els component del diagrama de flux 
(penjar la taula al Drive de l’assignatura i compartir amb tots els companys del grup) 
 
 
 
 
 
 

Activitat 3. Disseny d’un diagrama de flux 
Realitzar un diagrama de flux per la següent tasca: ANAR AL CINEMA. S’ha de 
contemplar les següent situacions: 
                         INICIAL: sortida des de casa 
  INTERMITJA :  mirar la pel·lícula 
  FINAL : tornar a casa 
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10 Annex X. Respostes enquesta 
 
A partir de l’enquesta realitzada es pot determinar qui és més estalviador i qui és malbaratador 
d’electricitat. Reflexiona sobre el teu resultat. 
 
 
a Si a la teva enquesta hi predominen les respostes a: 

 Ets una persona conscienciada de la necessitat d'estalviar energia. 
a Si a la teva enquesta hi predominen les respostes b: 

 Ets conscient de la necessitat d'estalviar energia, tot i que de vegades se t'oblida. 
Has de seguir treballant-hi. 

a Si a la teva enquesta hi predominen les respostes c: 
 Has sentit alguna cosa sobre la necessitat d'estalviar energia però, malgrat tot, no 
acostumes a fer-ne gaire cas. 

a Si a la teva enquesta hi predominen les respostes d: 
Abans de fer aquesta enquesta, mai no t'havies plantejat la necessitat d'estalviar 
energia. Fins i tot el camí més llarg comença amb una petita passa: aquest pot ser 
el moment perfecte per començar a tenir-ho en compte. 
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11 Annex XI.I Lectura valor de les resistències 
 
Totes les resistències presenten un codi de colors. Aquest serveix per identificar el seu valor en 
ohms.    

                                                             
Imatge  34. Resistència (Foto de Maksim/ Erik Bass – CC BY-SA 3.0) 

 
D’acord l’anterior imatge es comencen a llegir els colors d’esquerra a dreta. Observar que 
l’últim color de la resistència està més apartat i és de color daurat, or, vermell o marro. Indica la 
tolerància de la resistència. 
Observar la següent taula per llegir el valor de la resistència: 
 

Primer 
Línia 
(Primera 
xifra) 

Segona 
Línia 
(Segona 
xifra) 

Factor 
multiplicador 

0 0 X1 
1 1 X10 
2 2 X100 
3 3 X1.000 
4 4 X10.000 
5 5 X100.000 
6 6 X1.000.000 
7 7  
8 8  
9 9  

 
Per practicar la lectura del valor de les residències utilitza el següent enllaç: 
http://www.xtec.cat/~ccapell/codi_colors/codi_colors.htm 
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12 Annex XII. Solucionari treball cooperatiu 
 

 Disseny d’un sistema d’il·luminació eficient 12.1
 

 Disseny de la solució 12.1.1
Materials necessari: 
 
Taula 6. Material 

Material Quantitat 
Potenciòmetre 10k 1 
LDR 1 
Bombeta de lot de 3V 1  ( mínim)  
Transistor BC547B 1 
Cable flexible 4 cables  x 1 metre  (4 colors diferents) 
Placa Arduino UNO 1 
 
El realitzen dos circuit per separat però amb la mateixa font d’alimentació i terra: 

a Circuit LDR 
a Circuit il·luminació 

 

 
Imatge  35. LDR control ( realitzat amb Fritzing) 

 
Taula 7. Utilització placa Arduino 

Arduino Característiques 
5V Font d’alimentació 
GND Terra del circuit 
A3 Entrada analògica 
D2 Sortida digital 
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 Diagrama de blocs 12.1.2
 
Exemple d’un diagrama de blocs vàlid per resoldre l’activitat 

 
Imatge  36. Diagrama de blocs 

 
 

 Programari 12.1.3
 
Exemple de solució amb el programa Processing: 
 

 
 
 



Màster en Formació de Professorat d’Educació  
Secundària Obligatòria i Batxillerat 

Annex XII. Solucionari treball cooperatiu                                             89 
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 Muntatge : El divisor de tensió 12.1.4
 
Experimentació inicial amb la creació d’un divisor de tensió. En funció del nivell d’il·luminació 
s’activa el LED o es desactiva automàticament.  
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Imatge  37. Muntatge inicial 

 

 Muntatge: Control LDR amb l ‘Arduino UNO 12.1.5
 
Muntatge del circuit i col·locació en una maqueta.  
 

 
Imatge  38. LDR muntatge final en una maqueta 
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 El sensor de temperatura 12.2
 
Una de les possibles solucions per la solució del repte és la següent: 

 Disseny de la solució 12.2.1
 
Materials necessari: 
 
Taula 8. Material 

Material Quantitat 
TMP36 1 
LED vermell 1 
Motor de cc  (3,5V) 1 
Transistor BC547B 1 
Cable flexible 5 cables  x 1 metre  (4 colors diferents) 
Placa Arduino UNO 1 
Pila de 9V 1 
 
El muntatge elèctric que s’implementa per desenvolupa la solució es base en la monitorització 
de la sortida del TMP36 i l’activació i/o desactivació de sortides digitals. Veure el següent 
esquema de connexions: 
 
 
 
 

 
Imatge  39. Control temperatura ( realitzat amb Fritzing) 

 
Taula 9. Utilització placa Arduino 

Arduino Característiques 
5V Font d’alimentació 
GND Terra del circuit 
A1 Entrada analògica 
D7 Sortida digital 
D8 Sortida digital 
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 Diagrama de blocs 12.2.2
 

 
Imatge  40. Diagrama de blocs del control de temperatura 

 

 Programari 12.2.3
Exemple de solució amb el programa Processing: 
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 Muntatge: sensor de temperatura 12.2.4
Muntatge del circuit i col·locació en una maqueta.  
 
 
 

            
 
 

Imatge  41. Muntatge realitzat amb el sensor de temperatura 
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 Control de presencia 12.3
 
Una de les possibles solucions per la solució del repte IV és la següent 
 

 Disseny de la solució 12.3.1
 
 
Materials necessari: 
 
Taula 10. Material 

Material Quantitat 
Sensor PIR 1 
Transistor BC547B 1 
Cable flexible 3 cables  x 1 metre  (3 colors diferents) 
Placa Arduino UNO 1 
Bombeta tipus lot (3,5V) 1 
 
El muntatge elèctric que s’implementa per desenvolupa la solució es base en la monitorització 
de la sortida digital del sensor PIR i l’activació i/o desactivació de la il·luminació a partir de les 
sortides digitals. Veure el següent esquema de connexions: 
 
 
 
 

 
Imatge  42. PIR control ( realitzat amb Fritzing) 

 
 
 
 
 
 



Màster en Formació de Professorat d’Educació  
Secundària Obligatòria i Batxillerat 

Annex XII. Solucionari treball cooperatiu                                                                                  98                              
  

 
Taula 11. Utilització placa Arduino 

Arduino Característiques 
5V Font d’alimentació 
GND Terra del circuit 
D2 Entrada digital 
D3 Sortida digital 
D4 Sortida digital 
 

 

 Diagrama de blocs 12.3.2
 
Exemple d’un diagrama de blocs vàlid per resoldre l’activitat. 
 

 
Imatge  43. PIR diagrama de blocs 

 

 Programari 12.3.3
 
Exemple de solució amb el programa Processing: 
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 Muntatge : sensor PIR 12.3.4
 
Muntatge del circuit en una maqueta  
 
 

           
Imatge  44. Sensor PIR 
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 Solució final: habitatge domòtic i eficient energèticament 12.4
 
Després del treball de tots els 4 grups s’ha d’arribar a una solució final. Aquesta solució ha 
d’estar plantejada amb l’ajuda de tots els grups i desenvolupada principalment pel grup que 
realitza la fitxa de treball I. 

 Disseny 12.4.1
 
Una solució al disseny que ha de proporcionar l’equip de treball, a part de la construcció 
adequada de la maqueta, és la realització del disseny de la programació i l’estructuració dels 
circuits elèctrics a l’interior de la maqueta. 
 
Per començar s’ha de distribuir les entrades i sortides d’una placa Arduino entre tots els grups, 
per no utilitzar tots les mateixes entrades i sortides i facilitar el treball d’ajuntar els continguts de 
programació i els circuits elèctrics. 
 
Un exemple de distribució pot ser el següent:  
 
 
 Taula 12. Distribució entrades i sortides Placa Arduino UNO 

Arduino Característiques 
5V Font d’alimentació 
GND Terra del circuit 
A0 Entrada analògica del sensor TMP36 
A3 Entrada analògica del sensor LDR 
D2 Entrada digital sensor PIR 
D3 Sortida digital: Activació Il·luminació exterior 
D4 Sortida digital: Activació Il·luminació interior 
D6 Sortida digital: Activació calefacció 
D7 Sortida digital: Activació aire condicionat 
D8 Sortida digital: Activació mecanisme transmissió de 

moviment (pont H) D9 
D10 
D11 
D12 Final de carrera del mecanisme de transmissió de 

moviment .  
 
 

 Diagrama de blocs 12.4.2
Exemple d’un diagrama de blocs vàlid per resoldre el projecte és el següent:
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Imatge  45. Diagrama de blocs de la casa domòtica 
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 Programari 12.4.3
 
Exemple de solució amb el programa Processing: 
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 Muntatge 12.4.4
 
Observar les següents imatges del muntatge final realitzat per la redacció del present treball 
final de màster. 
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Mecanisme de transmissió de moviment: 

 
Imatge  46. Mecanisme de transmissió de moviment 

 
Control d’il·luminació exterior 
 

 
Imatge  47. Control d’il·luminació exterior  

 
Control de temperatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imatge  48. Control de temperatura 
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Control de presència 
 

 
Imatge  49. Control de presencia 

 
Muntatge global 
 

 
Imatge  50. Muntatge global. 
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13 Annex XII. Article d’innovació 
 
 
 
 
 
 



Implementación del Aprendizaje Cooperativo (AC) para fa-
vorecer la inclusión en la escuela (Educación Secundaria 

Obligatoria)!!!
Coorperatvie Learning (CL) implementation to encourage the inclusion in 

the secondary school!!
Lurdes Castella Gener maria.lourdes.castella@upc.edu !

Universidad Politécnica de Catalunya!!
!
RESUMEN!
El artículo presenta una experiencia de trabajo cooperativo en alumnos y alumnas de secundaria para 
favorecer y mejorar su conducta social y crear aprendizaje mediante la colaboración de todos y todas en 
el proceso. Para avaluar el aprendizaje se ha utilizado un test realizado por grupos, este test se ha pre-
sentado a los alumnos antes de iniciar el proceso y se ha repetido una vez terminado el trabajo diseñado. 
El aprendizaje cooperativo es una herramienta que ayuda a mejorar la inclusión en la escuela y requiere 
de trabajo previo para el equipo docente, no obstante las personas que experimentan con el se muestran 
satisfechas de la experiencia y lo vuelven a repetir. !!
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje Cooperativo, inclusión, escuela, aprendizaje basado en proyectos 
(ABP), innovación. !!
ABSTRACT!!
The article presents a corporative work experience with secondary students in order to promote and im-
prove their social behaviour. And also create learning through the collaboration and participation of all of 
them in the process. To evaluate the learning process the students have been submitted to a test. Firstly, 
a test has been done before start the experience and then, the same test, it was done again, in the end of 
the experience. The cooperative learning is a tool that helps to improve the inclusion in the schools and 
requires extra work for teachers, however the teachers that has experienced with this methodology are 
fulfilled and repeat it.  !!
KEYWORDS: corporativo learning, inclusive, school, project based learning (PBL), innovation. !!
INTRODUCCIÓN!!
«Aprender es algo que los alumnos hacen, y no algo que se les hace a ellos» (D W.Johnson, R. T. John-
son y E. J. Holubec, 1999). El aprendizaje cooperativo consiste en permitir que el alumno/a genere su 
propio aprendizaje a partir de realizar trabajo en grupo. !!
Diversas teorías de pensamiento constatan las anteriores declaraciones. El AC es una corriente de pen-
samiento iniciada por Vigotsky (1896-1934) donde afirma que  «el aprendizaje no se considera una activi-
dad individual, sino más bien social». Según Vogtsky, el alumno aprende, sin necesidad de profesores/
ras, hasta su zona de desarrollo próximo, mediante la conexión de conocimientos previos. El profesor/a 
debe favorecer un ambiente adecuando para que el alumno/a desarrolle su aprendizaje hasta su zona de 
aprendizaje potencial, mediante la interacción social. [13]!!
Para realizar clases inclusivas el profesor/a debe creer en la habilidad de sus estudiantes para lograr el 
progreso y aprendizaje deseados. Se deben usar diferentes técnicas para agrupar a los alumnos/as no 
solo por sus capacidades (de más o menos). «La inclusión es todo un proceso dirigido a la variedad de 
necesidades educativas de los alumnos a través de aumentar la participación en el aprendizaje, la cultura 
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y la convivencia en comunidad» (UNESCO, 2003, p,7) [12, 22]. De acuerdo con Kate Ferguson-Patric, los 
profesores/as que realizan trabajo cooperativo consiguen que los alumnos/as aprendan de forma más 
efectiva si se concentran en desarrollar sus habilidades sociales [12]. !!
Muchos son los autores/as que han hablado y experimentado con el aprendizaje cooperativo, obteniendo 
grandes resultados. Entre ellos podemos encontrar a Carlos Veláquez  que define el aprendizaje cooper-
ativo como «metodología educativa que se base en el trabajo en pequeños grupos, generalmente het-
erogéneos, en los que los alumnos trabajan juntos para mejorar su propio aprendizaje y el de los 
demás». (Velázquez, 2007). !!
El grupo GIAC de la Universidad politécnica de Catalunya hace 15 años que está desarrollando activi-
dades de aprendizaje cooperativo en todas las etapas de formación y sus investigaciones «muestran 
como los alumnos pueden tener más éxito que el propio profesor para hacer entender ciertos conceptos a 
sus compañeros. La razón fundamental es que los compañeros están más cerca entre sí por lo respecta 
a su desarrollo cognitivo y a la experiencia en la materia de estudio» (Joan Domingo, 2008).!!
Partiendo de la base del aprendizaje cooperativo y la escuela inclusiva se empieza un nuevo proyecto en 
un centro de secundaria para conseguir el aprendizaje de la competencias básicas en una aula de se-
cundaria.!!!
COMPETENCIAS BÁSICAS, COOPERACIÓN Y INCLUSIÓN!!
De acuerdo con la LOE existen 8 competencias básicas que los alumnos/as deben adquirir durante la 
etapa de educación secundaria obligatoria [20]. Realizando las actividades con trabajo cooperativo se 
desarrollan las siguientes competencias básicas [18], independientemente de la asignatura o unidad 
elegido:!!
Competèncias bàsicas Trabajo cooperativo

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA

El alumno/a ha de ser capaz de expresar sus 
ideas y pensamientos en el grupo. Y al mismo 
tiempo escuchar a los demás.!

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA 
INTERACCIÓN CON EL MUNDO!
FÍSICO 

El alumno/a es responsable de sus actos y de sus 
de la consecuencia hacia los demás. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA DIGITAL

Procesar la información sobre un problema/
situación que se plantea en clase. Se debe 
transformar la información en conocimiento para 
transmitirlo a los compañeros. !

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA Trabajo en grupo donde se promueve al alumno 
hacia su integración en una sociedad democrática 
y plural.!
Los conflictos dentro del grupo se deben 
reconocer y resolver con una actitud constructiva.
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!
Para formar a los ciudadanos/as del siglo XXI parece imprescindible la utilización del trabajo cooperativo 
como una herramienta de alcance de los objetivos establecidos por la LOE. Y es una estrategia para re-
alizar un aprendizaje inclusivo. De acuerdo con, Pere Pujolas (Universidad de Vic, 2009) : «la coop-
eración supone algo más que la colaboración: detrás de la cooperación hay valores fundamentales como 
la solidaridad y el respeto por las diferencias. No puede haber propiamente cooperación (es decir: no se 
pueden educar los valores que hay detrás de la cooperación) - en una aula - si previamente se han exclu-
ido de ella a los que son «diferentes», si el aula no es inclusiva.»!!!
MARCO CONTEXTUAL I MOTIVACIÓN!!
La experiencia realizada se ha llevado ha cabo en un instituto público, de la Generalitat de Catalunya, 
situado en una población de 8.000 habitantes de un nivel socioeconómico medio donde la tasa de imi-
gración del instituto es inferior al 5% [21]. En el centro se aplica el aprendizaje basado en proyectos 
(ABP) como metodologia y esta inscrito al proyecto EduCat 1x1 de la Generalitat de Cataluña (Educación 
2.0). !!
Se realizar una experiencia de aprendizaje para colaborar con la eliminación de una de las barreras de la 
enseñanza, que es la aplicación de la enseñanza inclusiva. Según Booth i Ainscow (2002), el término de 
enseñanza inclusiva no solo abarca a los alumnos/as con discapacidades dentro del marco de la edu-
cación sino que también se concentra en el análisis de las barreras que frenan la presencia, la partici-
pación y el aprendizaje de los estudiantes dentro del sistema educativo [3].  !!!!!

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA El alumno/a debe de manifestar sus sentimientos y 
pensamientos a los compañeros. Se motiva al 
alumno/a a aprovechar su lado artístico para 
realizar la tarea. !
Esta competencia lleva de forma implícita la 
aplicación de habilidades de pensamiento 
divergente, una actitud abierta, respetuosa y critica 
hacia  la diversidad de expresiones artísticas y 
culturales.

COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER

El alumno/a debe conoce sus propias habilidades 
y capacidades y adquirir las estrategias necesarias 
para desarrollarlas y mejorarlas con la ayuda de 
los compañeros. Cada miembro del grupo aprende 
a ser consiente de lo que sabe y lo es necesario 
aprender para alcanzar los objetivos. !
Se requiere transformar el propio conocimiento y 
integrarlo a un nuevo conocimiento.

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL De acuerdo a la definición de la presente 
competencia se requiere actitudes 
interrelacionadas como: la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la 
autoestima, la!
creatividad, la autocrítica, el control emocional, la 
capacidad de elegir, de calcular riesgos y de 
afrontar los problemas, así como la capacidad de 
demorar la necesidad de satisfacción inmediata, 
de aprender de los errores y de asumir riesgos.!
Todas ellas se encuentran en el desarrollo del 
trabajo cooperativo (Joan Domingo, 2008)
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METODOLOGIA!!
Uno de los objetivos del proyecto planteado es rompen la rutina de los alumnos/as y realizan una experi-
encia nueva. Son ellos los responsables de su propio aprendizaje y evaluación, hecho que les resulta 
sorprendente. !!
Al iniciar la experiencia los alumnos/as son consientes de que su trabajo será necesario para el bien del 
grupo y que deben colaborar y organizare para alcanzar los objetivos. Se plantea el proyecto como un 
juego (de una duración determinada) donde se avalúa su interacción, interés, trabajo con los com-
pañeros/as y actitud. !!!
Estructura de la actividad!
La metodología de trabajo cooperativo elegida es el método puzzles. Este método, presentado por Elliot 
Aronson (1971), consiste en dividir el contenido de aprendizaje en varias piezas fundamentales. De esta 
forma se consigue que cada alumno/a domine un tema y que sea necesaria la comunicación con los 
compañeros/as para conseguir solucionar los problemas/situaciones. De este modo no solo el grupo tra-
baja en equipo sino que se relacionan entre ellos/as y se crea una interdependencia positiva. El grupo 
solo conseguirá el objetivo final si todos/as sus participantes colaboran.  !
Siguiendo el método puzzle de Aronson, se divide la unidad didáctica elegida en diversas fases (cada una 
de ellas igual de importantes) y se elabora por cada fase una práctica guiada para que los alumnos/as 
adquieran conocimiento a través de la experimentación (en la presente situación se han elaborado practi-
cas guiadas para atender la diversidad en el aula)[1,10,14,15,16].!!
Los grupos creados son los llamados grupos de expertos y expertas. Estos grupos realizan las practicas 
juntos y adquieren conocimientos juntos mediante los distintos roles asignados a cada componente. Ob-
servar la siguiente ficha para el control de los grupos durante las sesiones de clase:!

Durante la sesión cada grupo de expertos y expertas realiza las tareas asignadas en un práctica y se de-
bate las soluciones en grupo, compartiendo toda la información.  Los alumnos/as deben prestar atención 
a las soluciones y planteamientos debatidos para posteriormente exportarlos a su grupo base. !!
Para el buen funcionamiento de la actividad se debe asegurar el cumplimento de los siguientes puntos:!
- Los miembros del grupo asumen roles que son aceptados por todos los miembros del grupo.!
- Creación de una interdependencia positiva: los alumnos/as deben cerciorarse de que todos los com-

pañeros del grupo logran el aprendizaje.!
- Interacción promotora: creación de un buen clima de trabajo, ayuda al compañero/a y no discriminar.!!
Experimentación: Motivación!
Reunión con el grupo clase para explicar la actividad mediante una presentación y la realización de un 
cuestionario previo online (Google Forms).!
Resultado/Evaluación: Algunos alumnos/as se muestran interesados/as por la actividad nueva, no ob-
stante la mayoría de ellos/as no les gusta mucho la idea. Se les explica que se han creado actividades 
para aprender en función de su nivel y para compartir conocimiento con los compañeros y compañeras.!!
Experimentación A: Primera sesión (3 horas)!
Los alumnos/as llegan a la aula y se debe procurar mucha atención para que empiecen sus trabajos. De-
spués de unos 20 minutos todos los grupos están trabajando con tranquilidad. No obstante aparece el 
problema que la mayoría de ellos/as no leen las actividades y se debe mantener la atención en hacer 
avanzar la práctica.!

Grupo de Expertos Pràctica núm

Fecha

Alumnos/as Rol Observaciones
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Los 45 minutos siguientes todo avanza con normalidad. Pasada la primera hora de clase y después de 
realizar el descanso, establecido por el centro, los alumnos/as vuelven pero sin ganas de trabajar. Los 
dos horas restantes no se avanza en el trabajo y se muestran cansados/as.!
Resultado/Evaluación: las practicas planteadas no se han terminado, se propone replantear las prácticas 
de forma distinta para poder finalizarlas y realizar la tarea final de comprobar la creación de conocimiento 
mediante trabajo cooperativo. !!
Experimentación B: Segunda sesión (3 horas).!
Se repite la experiencia desde el principio (segunda oportunidad). Al principio de la sesión se presenta la 
rúbrica de evaluación de la actividad y seguidamente se realiza un test de conocimientos previos para 
motivar a los alumnos/as para la repetición de las actividades. !!
Ver la rúbrica resumida de auto evaluación presentada a los alumnos/as:!!
TABLA 1. RÚBRICA DE EVALUACIÓN!

!!
Seguidamente, se realiza el test inicial mediante una aplicación de Internet que muestra inmediatamente 
el resultado obtenido (https://getkahoot.com/ ). El test se realiza por grupos, a todos les gusta el juego 
realizado y compiten por sacar la puntuación más alta. Desafortunadamente muchos de los conceptos, 
que se trabajan en la práctica, no son conocidos por los alumnos/as, y el resultado del test es bastante 
negativo (de un total de 10.000 puntos han conseguido 1.767):!!
       !!!!!!
                             !

IMAGEN 1. RESULTADOS TEST 1!
! ! !!
A continuación se realizan las prácticas donde se aprender los conceptos de las preguntas mediante el 
trabajo cooperativo organizado. Al finalizar la sesión de prácticas (01:30) los alumnos/as se avalúan 
(rúbrica) y se procede a realizar el test mediante la aplicación «kahoot» por segunda vez, para finalizar la 
sesión (se obtienen 6.800 puntos de 10.000).!

1 2 3 4 NOTA

Participación He participado 
de 0 a 2 veces

He participado 
de 3 a 6 veces

He participado de 7 
a 10 veces

He participado de 11 
o mas veces

Actitud La mayoría del 
tiempo he 
utilizado un 
vocabulario 
inadecuado.

Algunas veces 
he realizado 
gritos y he 
utilizado 
palabras 
inadecuadas.

No he dicho 
ninguna palabra 
fuera de contexto.

Siempre he tenido 
una actitud coordial.

Autonomia He necesitado 
constantement
e el profesor/a

Mas de la 
mitad del 
tiempo he 
necesitado el 
profesor/a.

He necesitado de 1 
a 2 indicaciones 
del profesor/a.

He realizado la 
práctica sin 
necesidad de 
consultar al 
profesor/a. 

Eficacia Trabajo 
realizado < 
15%

Trabajo 
realizado <55%

Trabajo realizado 
<90%

Trabajo realizado 
>91%
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!
!!!!!!!!!

IMAGEN 2. RESULTADOS TEST 2!!!!
Tal como se observa el orden se invierte, ahora los alumnos/as han adquirido mayor conocimiento con el 
fin de responder correctamente las preguntas del test y obtener mayor puntuación que los otros grupos. !!
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS!!
Durante la aplicación de la experiencia ha surgido la oportunidad de mejorar la práctica (segunda oportu-
nidad). La mejora continuada y la adaptación a los alumnos/as ha sido aplicada satisfactoriamente. De-
spués de una sesión sin resultados positivos, donde no se terminaron los trabajos y los alumnos/as no 
participaban en su grupo base para compartir conocimiento, se ha redirigido la experiencia remarcando 
los siguientes aspectos del trabajo cooperativo i el aprendizaje inclusivo:!

- Atención a la diversidad : modificación de las prácticas ha realizar para adaptarlas a los grupos 
que las desarrollan.!

- Formulación de metas que apunten a establecer una interdependencia positiva (J. Domingo, 
2008).!

- Introducción de la exigibilidad individual / responsabilidad persona asegurando la evaluación de 
cada estudiante  individualmente y que estos resultados se comuniquen al grupo y al individuo (J.-
Domingo, 2008). !

- Promover las habilidades sociales de los alumnos/as durante la sesión. !!

GRÁFICO 1. RÚBRICA DE ACTITUD.!!
La introducción de la aplicación online «kahoot» ha sido la clave para transformar el trabajo sin moti-
vación a un trabajo cooperativo para alcanzar la máxima puntuación. Donde todos los alumnos de la 
clase se han visto implicados y han formado parte de su grupo de trabajo de forma activa.  !
La cooperación observada, durante la repetición de la experiencia, ha ayudado a los alumnos y alumnas 
a ser más solidarios entre ellos/ellas, ha surgido la ayuda mutua (que parecía imposible) y han colabora-
do para ser más eficaces. La realización de estas acciones conlleva a que los alumnos y alumnas es-
tablezcan lazos afectivos entre ellos/ellas. !!!
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GRÁFICO 2. RÚBRICA DE ACTITUD.!!!
Las notas de la rúbrica han sido altas, en esta ocasión, los alumnos/as se han puntuado por encima de lo 
que les corresponde. No obstante es una rúbrica de actitud y se acepta para realizar la evaluación de la 
actividad. !!
Observando el anterior gráfico se verifica la dificultad encontrada en la realización del trabajo. Los alum-
nos/as reconocen que no participan en la realización de las actividades pero tienen una buena actitud. La 
participación ha sido motivada por el profesor/a y por la introducción del juego de puntos del «kahoot.it».!
Los resultados académicos después de la aplicación del trabajo cooperativo han sido satisfactorios. Los 
resultados obtenidos en el test previo se han girado completamente, tal como se muestra en la siguiente 
gráfica, donde se observan los porcentajes de respuestas correctas e incorrectas en cada situación (test 
previo y test final).!!!
Uno de los criterios de éxito del AC es el siguiente: «el grupo acertará, al menos, la mitad de las pregun-
tas que salen en les examen y, además lo aprobará» (J.Domingo, 2008). Consecuentemente a la anterior 
definición, si extrapolamos los resultados obtenidos en el test final a la realización de un examen se ob-
tiene que los alumnos/as superan el test en grupo y el trabajo ha sido un éxito. !!!
CONCLUSIONES!!
Las necesidades de la sociedad actual y la transformación de esta hacia la sociedad de la información 
hace imprescindible el cambio de metodologías en el mundo de la enseñanza. Metodologías, que no son 
nuevas, Vogosky las empezó ha introducir a principios del siglo XX y desafortunadamente queda mucho 
camino para ver su filosofía implementada en las escuelas actuales. El fracaso educativo actual puede 
ayudar a promover la introducción de nuevos métodos de enseñanza que favorezcan a el alumnado del 
siglo XXI. !!
La escuela inclusiva es uno de los grandes muros de la educación actual, y sobretodo en la etapa de se-
cundaria es donde se requiere más trabajo. El aula debe ser una aula para todos, los mas inteligentes, 
los mas distraídos y los que presentan alguna discapacidad psíquica y física, la separación de grupos por 
niveles no es una buena práctica para la integración de los alumnos/as a la sociedad.!!
El AC favorece la integración de todos los alumnos en un grupo y la relación entre todos los componentes 
de la clase (no solo los miembros de tu grupo). Por ejemplo, en la realización de las practicas se ha ob-
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servado como el trabajo ha ayudado a los alumnos/as con menos recurso comunicativos a establecer 
relaciones sociales y los alumnos/as con más habilidades sociales ha fortalecen sus virtudes. Y a partir 
de la creación del buen ambiente de trabajo se puede iniciar el trabajo de aprendizaje entre todos. Si un 
componente del grupo falla en actitud hace fallar a todo el grupo, es necesario el buen clima de trabajo y 
una buena motivación. !!
El aprendizaje cooperativo ayuda a crear una educación inclusiva. Los alumnos/as vienen a clase y no 
hacen todo los posible para ser expulsados y expulsadas o para pasar la hora sin realizar ninguna tarea. 
El profesor/a se libera, en según que grupos, de estar todo el tiempo controlando a que los alumnos 
atiendan. Son sus compañeros/as los que controlan la situación e incluso los advierten si no realizan su 
trabajo. Compartir experiencias con las alumnos/as y verlos disfrutar en clase es uno de los puntos mas 
gratificantes del trabajo en la docencia. !!!!
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