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1 Introducció 
 
Aquest document és l'annex de materials per la impartició de la unitat didàctica de control i 
automàtica referenciada pel treball final de màster "Iniciació al control i automatització, robòtica i 
sensors amb Arduino i Scrath S4A per a alumnes de Tecnologia de 4t d’ESO" 
 

2 Materials bàsics en cas de no disposar al centre 
 

Amb l’objectiu de portar a terme el projecte de la manera més fàcil possible per un Institut, encara 
que un dels objectius és la reutilització i la construcció amb material reciclat, en cas suposat que 
això no sigui possible o el centre tingui zero materials re aprofitables des del punt de vista 
elèctric/electrònic, és dona com idea la base de components que venen als següents dos Kits. 
 

2.1 KIT 1: Arduino Starter Kit (Arduino, 2015) 

 

L’Arduino Starter Kit és un bon començament per disposar dels primers elements necessaris per 

al treball i el coneixement d'alguns sensors de cara als coneixements bàsics concrets, que 

necessitem com a base per anar realitzant la construcció del cotxe, si ve és cert que hi ha més 

models de capses que integren components barats i diversos, he volgut donar una visió amb els 

materials que pots treure de la casa oficial, car ja en disposen d'aquest Kit a l'Institut on es validés 

la unitat didàctica encara que mai el van estrenar, condicionant el material inicial. 

 

Il·lustració 1: Arduino Starter Kit (Arduino, 2015) 
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La taula 1 és una mostra del contingut del Kit inicial de la casa Arduino. 

Taula 1: Contingut de Arduino Starter Kit (Arduino, 2015) 

 Element Quantitat Preu 

Llibre de projectes Arduino Arduino Project Book (170 pages) 1  

Placa Arduino UNO Arduino UNO board rev.3 1  

cable USB USB Cable 1  

Placa de prototipatge Breadboard 1  

Fàcil de muntar - base de fusta Easy-to-assemble wooden base 1  

Cable - endoll per bateria de 9V 9v Battery snap 1  

Cables de pont nucli sòlid Solid core jumper wires 70  

Cables amb terminació de metall Stranded jumper wires 2  

Fotoresistor Photoresistor 6  

Potenciòmetre 10 kΩ Potentiometer 10 kilo ohm 3  

Botons polsadors Pushbuttons 10  

Sensor de temperatura Temperature sensor 1  

Sensor d'inclinació Tilt sensor 1  

Pantalla LCD LCD screen (16x2 Characters) 1  

LED Blanc LED (bright white) 1  

LED RGB LED (RGB) 1  

LED Vermell LEDs (red) 8  

LED Verd LEDs (green) 8  

LED Groc LEDs (yellow) 8  

LED Blau LEDs (blue) 3  

Motor CC petit Small DC motor 6/9V 1  

Motor servo petit Small servo motor 1  

Brunzidor (So) Piezo capsule 1  

Control de motor en H (L293DNE) 
(Texas Instruments, 2015) 

H-bridge motor driver 1  

Optoacobladors Optocouplers 2  

Transistor Transistor 5  

Transistors MOSFET Mosfet transistors 2  

Condensadors 100nF Capacitors 100nF 5  

Condensadors 100µF Capacitors 100µF 3  

Condensadors 100pF Capacitors 100pF 5  

Díodes Diodes 5  

Gels transparents Transparent gels (red, green, blue) 3  

Tira de pins mascles Male pins strip (40x1) 1  

Resistències 220Ω Resistors 220 ohm 20  

Resistències 560Ω Resistors 560 ohm 5  

Resistències 1KΩ Resistor 1 kilo ohm 5  

Resistències 4.7KΩ Resistor 4.7 kilo ohm 5  

Resistències 10KΩ Resistor 10 kilo ohm 20  

Resistències 1MΩ Resistor 1 mega ohm 5  

Resistències 10MΩ Resistor 10 mega ohm 5  

 TOTAL  89.9€ 
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2.2 BQ PrintBot Renacuajo – Kit de robòtica color azul (BQ, 2015) 

 

 

Il·lustració 2: Kit BQ PrintBot Renacuajo (BQ, 2015). 

La taula dos és una mostra del contingut del Kit de Robòtica de la casa BQ pel Renacuajo azul. 

Taula 2: Contingut de Kit BQ PrintBot Renacuajo (BQ, 2015) 

Element Quantitat Preu 

Xassís (cos central 1  

Rodes 2  

Suport portà piles 1  

Bigotera (permet la instal·lació dels dos sensors segueix 
línies) 

1  

Portà piles 1  

Placa controladora Freaduino UNO V1.8.1 1  

Sensor IR 2  

Mòdul Bluetooth 1  

Servos de rotació contínua 2  

Juntes tòriques (pneumàtic per a les rodes) 2  

Ulls per joguina 2  

Cargols 17  

Adhesiu circular per a les bateries 1  

Clau Allen 1  

TOTAL  59.9€ 

 

L’objectiu d’aquest segon kit és disposar d’una segona placa Arduino, el mòdul Bluetooth, els 

dos servomotors de contínua, i en l’últim cas de sensors addicionals IR, usualment el preu dels 

dos servomotors de contínua 18€ cada servo, i del mateix mòdul de Bluetooth 8€ ja és 

suficientment alt, perquè en comparació aquest segon Kit surti a compte, en treus xassís, rodes, 

porta piles sensors IR, etc. per atendre la diversitat d’alumnes poc partidaris de la part mecànica 

del projecte o amb dificultats. 

2.3 Compres addicionals cables i sensors 

 

La taula 3 inclou una sèrie d’elements addicionals utilitzats per comoditat per les connexions.  

Taula 3: Cables i sensors addicionals que no formen part dels Kits. 

Element Quantitat Preu 

Jumper Wires 150 M/M 20 7.326€ 

Jumper Wires 70MM HEMB/HEMB 10 3.33€ 

Sensors d’ultrasons HC-SR04 2 4.14€ 

TOTAL  14,796€ 

La intenció d'aquests cables addicionals és simplificar la feina, relativa a la unió amb els diferents 

sensors, però no fan falta, ja que el kit inicial Arduino disposa d'una tira de mascles Tira de pins 

mascles 40x1, i es podrien preparar connexions pels pins i endollar sensors a la protoboard, 

només s'han comprat per comoditat.  
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3 Elements de control 

 

3.1 Sensors 

Els sensors també anomenats transductors, o perifèrics d'entrada, o senyals d'entrada (INPUT), 

són els elements que usa un robot o màquina industrial per transformar la informació del món 

real, a senyals elèctrics per poder tractar-les amb l'ordinador, o la unitat de control, són el seu 

sentit de la vista (càmeres, ...), el tacte (finals de cursa, botons, ...), o l'oïda (micròfons, 

membranes, sensors de pressió, d'inclinació, ...) o l'olfacte (sensors d'humitat, sensors de gas, 

...), tots aquells sentits que donen informació al nostre cervell o en el cas del robot com hem dit 

a l'UC. 

Aquests sensors poden ser de dos tipus, digitals o analògics. 

Els sensors digitals són més semblants a tot o res, al cable hi ha el voltatge màxim de la seva 

font d'alimentació (3,3V, 5V, ...) o no n'hi ha, per dir-ho d'un altre forma, hi ha un 1 lògic o un 0 

lògic. 

Els sensors analògics en canvi no tenen només dues posicions de treball, sinó que van variant 

en tot un rang de voltatge (0 al Voltatge de la font), per tant poden tenir quasi infinits estats, però 

a la pràctica en depèn de la qualitat del mesurador. 

Taula 4: Taula de sensors 

Nom Descripció 

Fotoresistor (LDR) 
La seva Resistència varia en funció de la quantitat de llum 

que rep. 

Detector de llum infraroja(Sensor IR) 
Detecta el color negre usualment a una distància 

regulable a un potenciòmetre variable. 

Potenciòmetre 

La seva Resistència varia, depenen de com és sigui el 

seu estat normalment mecànicament gràcies a anar 

girant l'element que el fa canviar. 

Botons polsadors, finals de cursa Tot o res, és pressionat o no. 

Sensor de temperatura Rang de valors 

Sensor d'inclinació (Tilt) 
Té un element penjant que depenent de la inclinació 

tanca el circuit entre les potes del Sensor. 

Sensors d’ultrasons HC-SR04 

Amb la generació de polsós cada certs microsegons i el 

càlcul del temps entre el llançament i la recepció es pot 

calcular el temps que ha trigat el senyal a tornar, i amb 

això i la velocitat del so, es pot calcular la distancia a 

l'objectiu. 
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3.2 Actuadors 

Els actuadors o perifèrics de sortida, són un transductor, però que fa la feina inversa dels sensors, 

en aquest cas usualment transformen una magnitud de control elèctrica o senyal a una actuació 

al món real, en forma de moviment (hidràulic, neumàtic o elèctric, electrònics), so o llum. 

Taula 5: Taula d’actuadors 

Nom Tipus Descripció 

LEDs  

 

Lumínic 

L’ànode la pota llarga usualment es 

connecta a 5 Volts, si són iguals la 

pota connectada a la part més petita 

de metall de dins del LED, la pota 

curta connectada a la part gran de 

metall anomenat càtode usualment 

es connecta a terra. 

Usualment connectem sempre el 

LED en sèrie amb una resistència de 

220Ω. 

Pantalla LCD Lumínic 

No utilitzada en aquest projecte, per 

la quantitat de sortides necessàries 

pel seu control, però serveix per 

treure per pantalla dades. 

Motor CC Electro-Mecànic 

Motor que depenent de la connexió 

del positiu i negatiu girarà en sentit 

horari o antihorari. 

Motor Servo Electro-Mecànic 

Motor que depenen dels polsos es 

col·locarà en un cert grau d’inclinació 

entre 0 i 180º. 

Motor Servo de Continua Electro-Mecànic 

Motor que depenen dels polsos 

rebuts girarà en sentit horari o 

antihorari. 

Brunzidor (So) So 
Element que dependent del pols 

rebut canvia el seu soroll emès. 

Optoacobladors Electro-Lumínic 

Controlar elements de diferent 

voltatge gràcies a fer un pont amb 

llum usualment, evitant que diferents 

voltatges treballin junts, s'utilitza 

principalment per portar senyals de 

control cap a elements de potència. 

 

3.3 Dispositius de comandament 

 

En tot sistema de comandament hi ha qui imparteix ordres, UC (Unitat de control), o humà amb 

comandaments a distància, ho fan per botons físics amb circuits elèctrics bàsics, o a través de 

teclats i ordinadors, però en tots dos casos, els automatismes intenten reduir la necessitat que hi 

hagi un home present i atent als diferents esdeveniments i per tant fer el seu treball més fàcil. 

Hi ha dues grans classificacions alhora de controlar sistemes, o robots. 
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3.3.1 Sistema de control de llaç obert 

 

El sistema de llaç obert és un sistema que executa ordres de l'humà en activar un botó o teclat, 

o executa ordres d’un programa automàtic que dóna l'ordre, però no porta una supervisió del 

treball executat, per exemple, activar el motor perquè giri en sentit horari, però no disposar de 

cap sensor que avaluï si realment està girant i si ho fa en sentit horari. 

 

 

 

3.3.2 Sistema de control de llaç tancat 

 

El sistema de llaç tancat és un sistema que executa ordres de l'humà que activar un botó o teclat, 

o un programa automàtic que dóna l'ordre, però porta una supervisió del treball executat 

retroalimentació de dades gràcies a sensors i comparadors, per exemple, activar el motor perquè 

giri en sentit horari, però hi ha un sensor darrere que detecta si realment està girant i en quin 

sentit, aquesta informació del sensor és enviada a la UC o a un comparador que és capaç 

d'avaluar si això era el comportament desitjat i en cas contrari corregir-lo. 

Un altre exemple pot ser el control d’il·luminació amb un LDR, el sensor enviaria al comparador, 

ordinador o UC el seu valor i s’avaluaria en quin estat ha d’estar l’actuador Bombeta depenen si 

hi ha llum o no. 

 
Il·lustració 4: Sistema de control de llaç tancat 

 
  

Il·lustració 3: Sistema de control de llaç obert 
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4 Introducció a Arduino 

 

Arduino és un projecte d’estudiants que va sorgir l'any 2005 a l'institut IVREA, per substituir el 

hardware original de molt cost del qual depenien pels projectes, es pot que va ser tot un èxit, avui 

dia, del 100€ que valia la placa de control original de treball avui dia es pot trobar 

la Arduino UNO per menys de 20€. 

Arduino és una placa d'expansió dels ordinadors de hardware obert, amb un objectiu ben clar 

generar una sèrie d'entrades i sortides analògiques i digitals a l'ordinador, per expandir la seva 

capacitat d'interactuar amb el món real, amb total llibertat. Gràcies a la possibilitat de muntar 

qualsevol circuit de baixa potència connectat a aquestes entrades/sortides, i anar més enllà 

gràcies a la capacitat mitjançant optoacobladors per controlar inclús grans circuits de potència. 

Principals raons que dóna el mateix projecte per la seva adopció i ús: Barat, Multi-plataforma 

(Windows, Linux, Mac), fàcil programació, Open Source i extensible codi, Open Source i 

extensible maquinari. 
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5 Introducció a la programació 

 

La programació neix de la necessitat d'escriure els passos per realitzar una tasca en un ordre 

estricte i ben definit, es pot dir que el seu pare era Al-Khwārizmī (c. 780–850), va ser un 

matemàtic persa que estudia els nombres decimals base 10. 

Si observen la història recent dels ordinadors, veiem que primàriament eren calculadores 

mecàniques i a poc a poc es va anar introduint l’electricitat i l’electrònica, i amb això les pantalles 

i les lletres, però l’origen de tot sempre han sigut els números i els seus càlculs. 

 

5.1 Algorismes i diagrames de flux 

 

La paraula Algorisme és una deformació del nom Al-Khwārizmī, es pot dir que un algorisme és 

un conjunt d’instruccions limitat i ordenat, si amb unes dades d’entrada n'executem aquestes, 

ens retornarà un resultat. 

Els diagrames de flux són representacions gràfiques d’un algorisme per entendre’l millor, mirem 

un cas pràctic, amb la il·luminació. 

Hi ha tres elements a tenir en compte, amb aquest algorisme usualment parlarem d’aquests 

elements com variables. 

1. Sensor de llum S1 

2. LED per emetre llum: L 

3. Element de repetició o control de flux: mentre sortir del programa no accionat 

 

La il·lustració 5 introdueix la seva traducció a un diagrama de flux de la il·luminació. 

Inici

Llegir sensor de llum (Sensor LDR) S1

Hi ha llum? S1==1 ?

No

Encendre LED L = 1

Sí

Apagar LED L = 0

Repetir Mentre Sortir del programa no accionat 

 

Il·lustració 5: Algorisme d’il·luminació amb sensor LDR 

Aquest diagrama de flux anterior tradueix el següent llenguatge natural: 

“Vull que quant a l'habitació no hi hagi llum, la bombeta LED del robot s'encengui, i si torna a 

haver llum, la bombeta LED del robot s'apagui”.  
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Per arribar al diagrama has après i traduït el que volies a un algorisme, això vol dir traduir això 

que és llenguatge natural a una forma més comprensible per a màquines. 

Mentre (no arriba fi de programa) 

Si ( S1 == 1 ) \\ Hi ha llum a l’habitació  

 Aleshores { L=0 } \\ Apagar llum LED 

 Si_no { L = 1 } \\ Encendre llum LED 

Fisi 

Fimentre 

Aquest algorisme que hem escrit és el que arriba a convertir-se en el diagrama de flux gràfic 

per entendre millor que ocorre amb el sistema, en aquest cas la il·luminació. 
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5.2 Entorn Scrath for Arduino  

 
S4A (Team, 2010) és un projecte del Citilab de cornella, que va ser desenvolupat el 2010 
pel Citilab Smalltalk Team, es basa en una modificació de Scratch per complementar-lo i ser 
capaç de controlar sensors i actuadors que es connectin a la plataforma Hardware 
Open Source d'Arduino. 
 
Disposa de blocs especials pel control de motors tant de contínua gràcies a utilitzar-los en 
conjunció amb el xip controlador de motors L293DNE, com directes per utilitzar-los directament 
amb servomotors de gir limitat o servomotors de contínua. 
 
S4A limita l’ús dels pins per certes funcions de les capses de programació, per tant als nostres 
projectes hem de ser curosos de dissenyar les connexions de motors i sensors als pins correctes 
corresponents, en concret: 
Pins digitals de sortida (4,7,8,12) són els únics que poden treballar amb servomotors de contínua. 
Pins digitals de sortida (10,11,13), per sortides, LED, ... 
Pins digitals d’entrada (2,3) per entrades, polsadors, ... 
 
Pins Analògics de sortida (5,6,9) 
Pins Analògics d’entrada (A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6) 
 
Pins de comunicació (0,1) RX, TX 
 
La il·lustració 6 és un clar exemple de la placa Arduino UNO Rev 3 podeu observar el seu botó 
de Reset en vermell a la part superior de l’esquerra, la part superior són les entrades digitals, i la 
part inferior les analògiques. De les digitals les capaces de fer polsos PWM són aquelles que 
tenen el símbol ~ marcat al costat del número. 

 
Il·lustració 6: Imatge d’una placa Arduino UNO Rev. 3. (Arduino CC, 2015) 
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5.2.1 Instal·lació del firmware S4A a la targeta Arduino UNO 

 
Per treballar correctament amb l'entorn de desenvolupament S4A, cal instal·lar a l'ordinador 
l'entorn però també cal instal·lar el nou firmware a la placa prèviament. 
 
Per fer-ho aneu a la pàgina oficial del projecte: http://s4a.cat/  
 
A l'apartat Download and Install, veureu l'explicació teòrica per baixar i instal·lar el programa de 
l'ordinador per diferents sistemes operatius, Windows, Mac, o Linux, al moment d'aquest escrit 
treballen amb la versió S4A16 per Windows amb un pes de 26 MB. 
 
El segon punt important és la instal·lació del Firmware de la placa per fer-la compatible amb el 
programa que la controlés des de l'ordinador, per tant fixeu-vos en l'apartat "Installing the 
Firmware into your Arduino". 
Veureu que us demana baixar el firmware i fer upload carregar-lo al Arduino des del seu software 
oficial, per tant haureu de baixar i instal·lar a l'ordinador també l'entorn original de 
desenvolupament Arduino (Arduino, 2015). 
 
En resum només és una configuració de pins i funcionament que fa un reenviament cap a 
l'ordinador de valors i de l'ordinador cap als actuadors diverses vegades per segon. 

 
Il·lustració 7: Imatge del fitxer de firmware. 

 

 
La figura 8 mostra el contingut de l’obertura del fitxer S4AFirmare16.ino amb el IDE de 
programació d’Arduino 1.6.2 
 

 
Il·lustració 8: Fitxer obert amb el programa oficial de Arduino. 
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La figura 9 Tracta d'utilitzar l'opció “Subir” pujar per carregar la placa amb aquest petit programa, 
la seva utilitat radica en què aquest programa cada 75ms envia el contingut de totes les entrades 
digitals i analògiques configurades en entrada, i transmet les ordres a totes les entrades 
configurades en mode de sortida. 

 
Il·lustració 9: Menú per pujar el firmware al Arduino UNO 
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6 Material per els alumnes – Fitxes Teòriques   

 

Prèviament a les fitxes cal esmentar la necessitat de fer treballar als alumnes, en la competència 

TIC, especialment també intentarem dins del possible treballar transversalment amb altres 

matèries per exemple, la teoria de sensors i actuadors es pot complementar amb informàtica. 

6.1 Presentació inicial del KIT. 

 

Cal presentar primerament el contingut del Kit d’una manera gràfica, si no es vol 

portar físicament el primer dia a classe. Hi ha una sèrie d'imatges dels components al següent 

enllaç. 

Enllaç cap a imatges: http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoStarterKitGallery 

També cal presentar el contingut, noms i característiques dels components, perquè els 

alumnes disposin de més fonts d’informació. 

Enllaç a components i manuals: http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoStarterKit 

 

6.2 Sensors 

Entre els possibles sensors s’estableix la utilitat de treballar els més adients pel funcionament 

bàsic d’un robot simple, motors pel moviment i LED’s pel moviment i control d’un circuit automàtic 

de llaç tancat, per tal de treballar cada Kit només porta un motor de contínua, aquí entra el 

reciclatge, cal trobar un segon motor de contínua amb un consum similar al que ve a la caixa que 

ja és adaptat a la càrrega capaç de donar per Arduino, per mesurar feu servir un amperímetre i 

proveu amb una font d’alimentació. 

  

http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoStarterKitGallery
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoStarterKit
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6.2.1 LDR  

 

El primer sensor treballat per l’explicació de llaç tancat d’il·luminació és el sensor LDR per 

treballar aquest Sensor necessitarem els materials especificats assota juntament amb la 

construcció del següent circuit  de la il·lustració 10. 

 

Il·lustració 10: Exemple de muntatge de LDR 

Materials: 

 Sensor LDR 

 Resistència 10KΩ 
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Una vegada construir l’esquema i connectat a l'ordinador amb el S4A hauríem de mesurar uns 

valors semblants a les il·lustracions 11 i 12. 

 

Il·lustració 11: LDR sense llum 

 

 

Il·lustració 12: LDR amb llum natural 

 

6.2.2 Activitat 1 LDR 

 

Enunciat: amplia la versió de teoria de LDR fes un esquema en Fritzing de com quedaria la 

solució d’un esquema elèctric per la solució d’il·luminació de llaç tancat, per tant amplia 

l’esquema per exemple amb un LED a una sortida digital o analògica. Fes el programa en 

conseqüència per si hi ha menys llums d’un cert llindar el LED il·lumini.  

Feines a entregar o digitalitzar al portfolio. 

 Plantejament del problema amb llenguatge natural. 

 Plantejament del problema amb un diagrama de flux. 

 Plantejament del disseny de connexions amb Fritzing.  

 Diagrama de programació de S4A amb la solució proposada. 
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6.2.3 Solució Activitat 1 LDR 

 

La il·lustració 13 és una mostra de solució a la programació triant com a llindar de llum/obscuritat 

el valor 150 si es compara a les il·lustracions 11 i 12 veiem que és un valor superior a l'obscuritat 

donada per les fosques però suficient baix per no equivocar-se amb llum natural. 

L'esquema representa la visió teòrica de l’explicació de llaç tancat, si no tenim llum suficient, 

encenem el LED connectat a la pota 13, si tenim llum, apaguem el LED. 

Com a consideració es veu que llegim del sensor Analog0 que és on tenim connectat segons 

l’esquema l’entrada del sensor LDR, i per tancar el llaç hi ha un bucle que contínuament va fent 

la comparació de l’entrada amb el valor desitjat i triat de referència, per modificar la sortida en 

conseqüència. 

 

Il·lustració 13: Programa basic de llaç tancat per il·luminació. 

 

6.2.4 Ultrasons 

 

Després de l'anàlisi d'utilitat, els models disposats no són compatibles amb S4A encara perquè 

no és programat per defecte com a caixa, com això entalla una complexitat superior que no és 

un criteri d’avaluació amb un pes suficientment que va molt més enllà en els objectius que ens 

hem proposat per avaluar la programació queden fora de la seva aplicació. Per fer-los servir 

necessiteu disposar d’una segona placa Arduino per robot aquesta segona programada amb el 

programa original de firmware Arduino, per la generació dels polsos necessaris i lectura 

necessària en els ms adients seguint el manual de funcionament d’Arduino, seguidament es 

podria treure un resultat analògic cap a l’entrada analògica de la primera Arduino UNO i calibrar 

que vol dir cada rang de 0 a 1024 relacionat amb els centímetres màxim a mínim del sensor. 

Arribar a tant detall de complexitat i iniciació a la programació en C requereix més hores però 

podria tractar-se com a un treball de recerca per grups interessats. 
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6.2.5 Sensor de temperatura 

 

El sensor de temperatura TMP36GZ, per cada 10mV canvia la seva temperatura, però és difícil 

de calibrar amb S4A, per allò que queda d’opcional per treballar amb aquells alumnes d’altes 

capacitats que acaben les pràctiques bàsiques.

 

Il·lustració 14: Exemple de connexió sensor de temperatura TMP 36GZ 

Materials: 

 TMP 36GZ http://www.arduino.cc/documents/datasheets/TEMP-

TMP35_36_37.pdf 

 

  

http://www.arduino.cc/documents/datasheets/TEMP-TMP35_36_37.pdf
http://www.arduino.cc/documents/datasheets/TEMP-TMP35_36_37.pdf
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6.3 Actuadors 

 

6.3.1 LED 

 

Exemple de connexió sèrie d’un LED vermell i la seva resistència a la sortida 13, per utilitzar-lo 

amb el codi d’exemple BLINK inclòs a l’IDE original d’Arduino. 

 
Il·lustració 15: LED accionat amb una sortida digital. 

 
Material: 

 LED Vermell  

http://www.arduino.cc/documents/datasheets/LEDR-L-7113ID-

12V%28Ver1287713938.7%29.pdf 

 Resistència 220Ω 
 
http://www.arduino.cc/documents/datasheets/Resistors.pdf 
 

Reflexió: 

Que és l'Ànode i el Càtode del LED, quina importància tenen? 
 
V = R * I, Quina és la màxima intensitat i voltatge per una sortida digital si tenim un led i una 
resistència de 220Ω connectada a la mateixa, és per sobre o sota del límit que menciona la 
documentació d’Arduino UNO. 
 
  

http://www.arduino.cc/documents/datasheets/LEDR-L-7113ID-12V%28Ver1287713938.7%29.pdf
http://www.arduino.cc/documents/datasheets/LEDR-L-7113ID-12V%28Ver1287713938.7%29.pdf
http://www.arduino.cc/documents/datasheets/Resistors.pdf
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6.3.2 Motor CC 

 

El motor de corrent continu, és un dels motors més comuns a totes les joguines per nens petits, 

perquè és molt més barat que els servomotors, pot funcionar en els dos sentits de rotació, sentit 

horari o sentit antihorari, però per fer-ho cal canviar la polaritat a les seves bornes, canviar la 

polaritat no és una tasca fàcil més si això ha de ser automàtic i elèctric amb portes lògiques i no 

fet per la mà d’un humà i un element mecànic. Per fer-ho s’utilitzen elements o plaques que 

contenen aquests elements anomenats comunament drivers de motors, controladors de motors, 

en el nostre cas utilitzarem el xip L293D del fabricant Texas Instruments (Texas Instruments, 

2015), però n’hi ha d’altres que fan la mateixa funció. 

Usualment als manuals dels xips com el que veieu referenciat per aquest model, fan una 

recomanació de col·locació, que és la que veieu desenvolupada al muntatge, la col·locació 

d’aquests díodes ens ajuda a fer la tasca de protecció del circuit per no cremar el xip amb un 

curtcircuit si nosaltres programem un estat incorrecte en la lògica de control, per tant és molt 

important revisar diverses vegades la correcta col·locació abans de connectar la bateria 

o pila. 

 

Il·lustració 16: Esquema de la connexió d’un motor CC a un L293D 
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Control de engegada apagament amb sortida analògic simulant una digital 0 o 255 

En aquest circuit es pot observar que la pota 1 del L293D que és la que diu si el circuit ha de 

funcionar o romandre aturat funciona usualment amb una entrada digital, 0 lògic o 1 lògic, però 

ara mateix ho farem simulant un comportament digital amb una sortida analògica, el 0 lògic serà 

el 0 del rang [0-255] que tenen aquestes sortides analògiques, mentre que l'1 lògic serà el màxim 

de la sortida 255. 

 

Il·lustració 17: Esquema Motor CC generat amb Fritzing (Fritzing, 2015) 

 

Il·lustració 18: Esquema de funcionament bàsic generat amb S4A per un sol motor CC. 
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6.3.3 Servomotor 

 

Un servomotor tradicional és un element que controla els graus que gira gràcies a ordres 
concretes que demanen un cert grau de gir. S4A té instruccions concretes per controlar aquest 
grau de gir. 
 

 
Il·lustració 19: Ports per la connexió de servomotors limitats de gir en graus. 

S4A en la serva versió 1.6 en disposa de 3 pins digitals pel treball amb servomotors de gir limitat, 

els ports 4, 7 i 8, no entrarem en detall, perquè no l'utilitzarem al projecte. Són motors amb un 

pic elèctric d'arracada pel que es recomana fer una instal·lació amb condensadors. 
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6.3.4 Servomotor de Continua 

 

 

Il·lustració 20: Esquema de connexió de 2 Servomotors de Continua a l’Arduino UNO. 

 

Il·lustració 21: Esquema de funcionament bàsic generat amb S4A per controlar dos servomotors continus. 
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6.3.5 Brunzidor 

 

 

Il·lustració 22: Exemple de codi del brunzidor 

El brunzidor és un piezo, interessant pràctica per treballar amb les comunicacions i entendre 

l'altaveu, però en aquest cas (codi de la imatge) només generem una sola ona simple, per la qual 

cosa farà que els alumnes quedin estranyats. La connexió és directa entre el terra (GND) i la 

pota 13 com ús podeu imaginar. Encara que podeu utilitzar qualsevol de les altres sortides 

digitals. 

 

Il·lustració 23: Piezo amb so de motor de gir horari 

 

 

Il·lustració 24: Piezo amb so de motor de gir Antihorari 

Aquestes dues il·lustracions són útils per comprendre el funcionament del control de servomotors 

de contínua, els quals estan controlats amb polsos PWM de diferent freqüència. 
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6.4 Control remot (Bluetooth) 

 

El model Bluetooth utilitzat en aquest cas amb Arduino és el HC-05, però funciona de la mateixa 

manera amb el HC-06, el password o contrasenya d’associació per unir el dispositiu a l’ordinador 

usualment és 1234 per tant una vegada lligat serà transparent per S4A, només cal fer una petita 

acció en obrir el S4A per treballar per Bluetooth i no per USB. 

 

Il·lustració 25: Administrador de dispositius comprovació i associació del HC-05 amb port COM 

 

Il·lustració 26: Windows 8.1 Pagina de control de dispositius on introduir la contrasenya d’associació. 
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Il·lustració 27: Circuit de la connexió Bluetooth amb l’Arduino 

El port COM o RS232 és un port sèrie que en aquest cas treballa sobre el Bluetooth simulant que 

hi ha una connexió física entre els dos mòduls Bluetooth ordinador i HC-05. 

!!! Observar clarament que el TX (Transmissió) i el RX (recepció) estan creuats en la connexió. 
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6.5 Pràctiques  

6.5.1 Pràctica 1: Coneixements previs de la placa 

Exercici 1: Comparativa de dues plaques Arduino 

Bibliografia: 

Arduino UNO: http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno 

Objectiu:  

Analitzar, investigar, identificar els elements en dues plaques Arduino UNO i Freaduino. 

Enunciat:  

A la teva llibreta o un document Word respon les següents preguntes: 

 Comparativa de dues plaques Arduino i localitza els elements principals de les dues 

plaques comparativament. 

 

Il·lustració 28: Placa Freaduino 

 

Il·lustració 29: Placa Arduino UNO Rev 3 

 

Preguntes: 

 Quin microcontrolador fa servir Arduino? 

 Quin és el voltatge que és capaç de subministrar la placa? 

 Quants servomotors de contínua poden controlar? 

 Quines són les entrades i sortides PWM? 

 Quines són les entrades Analògiques?  

  

http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
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Exercici 2: Simulació de Blink amb 123D Circuits 

Bibliografia: 

Arduino Simulator: http://www.123dapp.com/circuits 

Objectiu: 

Simular el funcionament del IDE i plaques originals d’Arduino amb el software Autodesk 123D 

Circuits, amb l’exemple simple d’Il·luminació d’un LED a l’entrada/sortida 13 digital.  

Enunciat:  

Vés a la pàgina del simulador registrat i fes un nou projecte: 

New -> New Electronics Lab 

Fer un circuit amb el següent material: 

 Resistència 220Ω 

 LED Vermell 

 2 Cables, un vermell 5V i un altre negre GND 0V 

 1 Placa Arduino UNO amb el programa per defecte de Blink 13 

Recorda!!! En incloure una placa en el simulador ja ve carregada amb el programa, no fa falta 

fer res. 

// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards. 

// give it a name: 

int led = 13; 

// the setup routine runs once when you press reset: 

void setup() { 

  // initialize the digital pin as an output. 

  pinMode(led, OUTPUT); 

} 

// the loop routine runs over and over again forever: 

void loop() { 

  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level) 

  delay(1000);               // wait for a second 

  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW 

  delay(1000);               // wait for a second 

} 

 

 

 

http://www.123dapp.com/circuits
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Preguntes: 

 A quina pota del LED vermell has connectat els 5V per què funcioni, a quina els 0V? 

 A quina pota del LED has connectat la resistència és important? 

 Modifica el codi perquè el programa funcioni amb l’entrada sortida 12, i canvia els cables 

adients, fes una captura del nou esquema i inclou quin canvi has fet al programa. 

Exercici 3: Construcció i realització d’il·luminació Blink LED amb protoboard 

Bibliografia: 

Arduino IDE: http://www.arduino.cc/en/Main/Software 

Objectiu: 

Construir un circuit amb LED per avaluar el correcte funcionament del programa simulat de BLINK 

amb un LED extern a la placa Arduino.  

Enunciat:  

Instal·la al teu ordinador o l’ordinador de la sala d’informàtica l’IDE original de programació 

d’Arduino. Segueix les indicacions del professor per càrrega el programa d’exemple BLINK que 

disposa el software a la placa del grup. 

Arxiu -> Exemples -> 01.Basics -> blink 

Preguntes: 

Construeix amb la placa de prova i el material demanat a l’exercici 2 el mateix circuit i valida que 

funciona correctament, una vegada funcioni crida al professor perquè ho validí i us posi nota. 

  

http://www.arduino.cc/en/Main/Software
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6.5.2 Pràctica 2: Disseny d’esquemes i Motors Servos de Continua 

Exercici 1: Instal·lar l’IDE S4A 

Bibliografia: 

S4A: http://s4a.cat/ 

Teoria d’instal·lació: Annex 5.2.1 

Servomotors de Continua: Annex 6.3.4 

Objectiu: 

Instal·lar i familiaritzar amb el sistema de programació de Scratch for Arduino, per introduir a 

l’alumne en el control de servomotors amb els nous blocs que introdueix el Citilab a Scratch per 

el control de sensors i actuadors. 

Enunciat: 

Instal·la el software de S4A al teu ordinador o l’ordinador de l’aula d’informàtica, carrega el codi 

de control a l’Arduino que és necessari perquè el teu programa de l’ordinador S4A sàpiga com 

parlar amb la placa, bàsicament és un programa que cada 75ms, envia valors de l’Arduino al S4A 

i rep les ordres teves de l’Ordinador i les transmet a les potes de sortida. 

Preguntes:  

 Quantes potes té un servomotor de Continua?, amb quin voltatge funciona? 

 Quines capses de S4A serveixen per controlar servomotors de contínua? 

 S4A és limitat pel mateix codi de control que hem programat a la placa a unes poques 

Entrades/sortides per controlar motors de contínua, quines potes digitals té S4A per 

controlar aquest tipus de motors? 

Exercici 2: Instal·lar Fritzing i Disseny de Circuits 

Bibliografia: 

Disseny de circuits: http://fritzing.org/home/ 

Servomotors de Continua: Annex 6.3.4 

Motor amb Brunzidor: Annex 6.3.5 

Objectiu: 

Dissenyar esquemes com a feina prèvia a construcció 

Construir i avaluar funcionament d’un servomotor de contínua, gir horari i antihorari. 

Enunciat: 

Instal·la Fritzing al teu ordinador o l’ordinador de l’aula d’informàtica per procedir a fer l’esquema 

elèctric de connexions del servomotor amb la protoboard i l’Arduino UNO. Amb l’ajuda de 

l’exemple de l’Annex 6.3.4, o en el seu defecte si no disposes de servomotor de l’annex 6.3.5 

procedeix a fer un disseny i esquema de connexions, per un únic servomotor. 

 

http://s4a.cat/
http://fritzing.org/home/
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Preguntes:  

 Quantes potes de connexió té un servomotor de contínua? Com funciona? 

 Amb quin voltatge funciona el servomotor de contínua que disposes? 

 A quina pota de control digital l’has connectat i per què?  

Exercici 3: Construcció i prova de Servomotor amb S4A 

Bibliografia: 

Servomotors de Continua: Annex 6.3.4 

Motor amb Brunzidor: Annex 6.3.5 

Objectiu: 

Construir i Avaluar funcionament d’un Servomotor de contínua amb ús de la programació de S4A 

i una placa Arduino UNO Rev 3 compatible. 

Enunciat: 

Porta a terme una vegada validat pel professor el teu disseny fer a l’exercici 2 a la realitat amb la 

placa del teu grup un motor i un brunzidor. 

Preguntes: 

 Construeix el disseny fet a l’exercici anterior i validar pel professor, adjunta una fotografia. 

 Programa i adjunta el diagrama de blocs necessari perquè si prems la tecla cursor amunt, 

el motor giri en sentit horari, i si prems la tecla cursor avall, el motor giri en sentit 

antihorari. 

 L’esquema amb el Brunzidor, sona igual anar en sentit horari que antihorari? Per què? 
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6.5.3 Pràctica 3: Sensor LDR, Circuits de llaç Obert i Llaç Tancat  

Exercici 1: 

Bibliografia: 

Dia: http://sourceforge.net/projects/dia-installer/ 

Annex 5 i 5.1: Programació i llaç tancat 

Annex 6.2.1: Sensor LDR 

Objectiu: 

Capacitar els alumnes per justificar les diferències entre llaç obert i llaç tancat i la seva utilitat per 

a la humanitat i els automatismes.  

Enunciat: 

Fer un disseny propi de Fritzing que inclogui un sensor de Llum LDR, i portar al terme amb una 

construcció a la protoboard, utilitza un tap de bolígraf per mesurar les diferències entre detectar 

molta llum o poca llum tapant el sensor amb el tap. 

Preguntes:. 

 Transforma el següent enunciat de llenguatge natural a pseudocodi: “Vull que si es 

pressiona la tecla cursor amunt, aleshores LED Verd brilla i Vermell apagat, si no les 

Vermell Encès i les Verd apagat” 

 Crea el diagrama de flux de llaç tancat amb el programa Dia Diagram 

 Reprodueix l’esquema de l’annex 6.2.1 a la realitat i apunta els valors que tu obtens amb 

el sensor tap amb  i sense tap, fes les captures adients. Creus que són correctes? 

  

http://sourceforge.net/projects/dia-installer/
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6.5.4 Pràctica 4: Control Remot Bluetooth 

Exercici 1: S4A control de bombeta Blink amb bluetooth 

Bibliografia: 

Annex 6.4 Instal·lar i configurar mòdul Bluetooth 

Objectiu: 

Comprovar i avaluar el funcionament del mòdul Bluetooth com a eina per transmetre ordres 

remotes a vehicles o robots, diferenciar entre comunicació sèrie per cable USB i comunicació 

de tipus sèrie per Bluetooth amb un port com (RS-232) Virtual. 

Enunciat: 

Agafa el teu mòdul i revisa la documentació de l'Annex 6.4, si sense modificar portarà la 

contrasenya per defecte, revisa el teu portàtil, o l’ordinador de l’aula d’informàtica i assegurat que 

disposa de connexió Bluetooth, preparat per respondre les següents preguntes i fer la connexió 

bàsica inicial per aparellar-los. 

Preguntes: 

 Quin model de mòdul Bluetooth has connectat al teu robot (Placa Arduino)? Quina es la 

seva contrasenya de connexió? 

 Fes el disseny de la connexió que has realitzat amb Fritzing 

 Obre l’administrador de dispositius i detecta amb quin nom de port COM apareix associat 

el teu mòdul bluetooth 

 Obre S4A, i prem sobre la Icona de cercant placa, atura’l i selecciona a mà el port COM 

que has detectat a l’administrador de dispositius. 

 Fes una foto i explica el disseny final, intenta fer brillar un LED connectat a la pota 12 

amb un ordre de cursor amunt al S4A i en cas de no prémer el cursor el LED romandria 

apagat. 
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6.5.5 Pràctica 5: Construcció del vostre propi robot i llaç tancat d’il·luminació 

Exercici 1: Motorització 

Bibliografia: 

Muntatge BQ Renacuajo: http://diwo.bq.com/montaje-del-printbot-renacuajo/ 

Annex 6.3.4 Exemple de programació de servomotors de contínua 

Annex 6.2.1 Il·luminació pel robot amb LDR i llaç tancat 

Annex 6.4 Mòdul de bluetooh per control remot 

Objectiu: 

Utilitzar la capacitat de síntesi i abstracció per fer hipòtesis de programació utilitzar el bucle while 

true, if, if_else a l’hora de programar el control de robots basant-se en cursors del teclat i S4A. 

Dissenyar i construir una carcassa pròpia pel robot on muntar la placa Arduino i els servomotors 

amb la protoboard o en el seu defecte muntar la carcassa impresa del BQ Renacuajo. 

Defensar el disseny i construcció proposat així com la solució programada utilitzada per moure 

el robot. 

Crear una memòria de projecte tecnològic que inclogui en forma de portfolio del que ha après a 

la unitat per arribar a assolir la competència en robòtica i automatització. 

Enunciat: 

Amb tots els coneixements apresos ara et demanem la construcció d’un robot autònom controlat 

per tu amb els cursors del teu ordinador, amb un mínim comportament autònom de llaç tancat a 

la teva discreció, però en cas de dubtes sempre podreu aprofitar el llaç tancat bàsic de la llum 

mencionat a teoria. 

Preguntes:  

 Fes el disseny de connexions final del teu robot complet amb Fritzing i inclou-lo al teu 

portafolis. 

 Fes el diagrama de flux o pseudocodi en català de com controlaràs els motors. 

 Fes l’esquema de programació basic per les comandes de cursor amunt, cursor avall, 

cursor dret i cursor esquerre, desa el programa de S4A, fes unes imatges i explica perquè 

ho has fet així, funciona? Recordat d’adjuntar el programa com a annex al projecte.   

 Fes l’esquema d’il·luminació i programa’l a S4A per funcionar amb la resta de comandes 

com a un altre element que es repeteix tota l’estona i que gestiona la il·luminació 

automàticament sense intervenció humana. 

Exercici 2: Defensa i presentació del projecte 

Enunciat: 

A partir dels coneixements i la memòria realitza una presentació per defensar i vendre el vostre 

projecte així com quina utilitat poden tenir les tecnologies emprades en la millora de processos 

de producció, informàtics o robòtics reduint riscos i millorant eficàcia. 

  

http://diwo.bq.com/montaje-del-printbot-renacuajo/
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7 Avaluació 

Exemple d’avaluació Individual per conèixer si l’Alumne ha assolit els coneixements i 

competències treballades. 

Pregunta 1: 

Explica característiques i utilitat / funcionalitat del següents elements i sensors o actuadors: 
 

Element Característiques  Utilitat / Funcionalitat 

Fotoresistor LDR   

Sensor IR   

Polsador   

Sensor Temperatura   

LED   

Motor CC   

Motor Servo   

Brunzidor   

 
Pregunta 2:  
 
Explica el funcionament d’un servomotor de contínua, quantes potes té, quina és la seva 
funció? Com es controla? 
 
Pregunta 3:  
 
Fes un exemple de pseudocodi similar a S4A que respon a les tecles del teu ordinador, per 
aconseguir la funcionalitat del següent llenguatge natural: “Desitjo que en polsar la tecla g el 
robot faci un gir cap a la dreta de 360 graus coneixent que triga a voltar completament amb un 
sol motor 3 segons, i si no prem la tecla g, el robot romandria parat” 
 
Pregunta 4: 
 
Explica com heu construït el robot el teu grup i tu materials necessaris, disseny, programació, i 
re aprofitament de materials reutilitzats, l’explicació ha d’incloure detalls amb un mínim de 200 
paraules, explicant feines, repartiment de tasques i problemes trobats. 
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8 Comparativa de plaques i Entorns de programació 

 

Treball previ d’estudi de la comparativa actual de plaques de control interessants per l’àmbit 

educatiu i proves dels seus entorns de programació i simulació. 

8.1 Raspberry Pi 2 

Projecte que va començar l’any 2006, amb l’objectiu de fer un PC barat pel jovent, i potencia la 
competència STEM al currículum de la universitat de Cambridge, al mercat en dos anys han 
venut més de dos milions d’unitats del Model B, amb l’evolució i el nou suport de Microsoft poden 
evolucionar cap a un nou nivell.  
Funcionament amb distribucions Linux però a partir 2015 Microsoft amb Windows 10 IoT Core 
per IoT, serà un competidor potencial d’Arduino gràcies als 40 GPIO que porta la Raspberry de 
sèrie i a la seva potència de treball com a ordinador de taula, tot en un sol dispositiu.  
És un dels ordinadors complets més barats al mercat, basat en tecnologia de processadors ARM, 
amb un consum molt reduït i tot tipus de sortides, so, HDMI, USB.  
Preu: 35$  
GPIO: 40  

Idiomes de programació: Diversos, Windows C++, C#.  

Entorns de Desenvolupament: diversos per linux, Visual Studio 2015 amb Universal Windows 

App Development Tools, Tools and Windows SDK, Emulators for Windows Mobile  

Connexions: Ethernet, HDMI, USB, 3.5 mm Sound jack, ...  

8.2 MinnowBoard Max  

És un projecte Open Hardware realitzat amb tecnologia Atom d’Intel, està funcionant com una 
organització sense ànims de Lucre, usualment treballa amb Linux, però Microsoft també ha fet 
una versió de Windows 10 per a ella, més cara perquè porta tot tipus de bus d’expansió com un 
ordinador complet.  
Preu: 99$-145$  
GPIO: 10  
Idiomes de programació: Windows 10 x86 compatible  
Entorns de Desenvolupament: Visual Studio 2015  
Connexions: Sata, Ethernet, SD, HDMI  

8.3 Intel® Edison Compute Module and Arduino* Breakout Board, Intel® 

Galileo Gen 2 Board  

Intel com a gran fabricant de processadors a escala mundial no vol perdre part en aquesta 
expansió de l’educació STEAM amb la moda IoT (Internet of things) i DIY (Do it yourself), per tant 
des de 2013 ha incrementat la seva presencia, amb elements com Intel Edison i Intel Galileo 2, 
el punt fort és que és compatible amb Arduino UNO, inclús amb el seu IDE de desenvolupament, 
suporta una versió concreta de Windows feta per ella, VxWorks(RTOS), o Yocto Linux.  
Preu Galileo: 58,9€ + IVA  
Preu Edison: 82,64€ + IVA  
GPIO: 20(14/6 Digital/PWM, 6 Analog Input) /40  

Idiomes de programació: C, C++, Python y Node.js/Javascript  
Entorns de Desenvolupament: Arduino IDE, Visual Studio 2013, 2014, 2015  
Connexions: Ethernet, USB  

  



   Màster en Formació del Professorat d'Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 

Professional i Ensenyament d'Idiomes 

Iniciació al control i automatització, robòtica i sensors  
amb Arduino i Scrath S4A per a alumnes de Tecnologia de 4t d’ESO 41 

8.4 Windows Remote Arduino  

És una implementació Open-Source del Runtime de Windows per controlar Arduino ja sigui per 

la connexió RX/TX via BlueTooth o via USB amb llenguatges del runtime de Windows, la gran 

utilitat ve a ser aquesta integració que fa possible per exemple programar el control dels sensors 

i actuadors connectats a Arduino, amb un programa fet per tu en visual Studio en un llenguatge 

genèric dels suportats, amb la capacitat de portar aquest programa de control dins d’un telèfon 

Windows 8.1 o 10. 

Preu: Disposar d’una Placa Arduino compatible. 

GPIO: Les que disposa la placa a controlar. 

Idiomes de programació: C++/CX, C# and JavaScript 

Entorns de Desenvolupament: Visual Studio 

Connexions: Les que disposa la placa a controlar.  

8.5 Arduino Shields (Arduino UNO Rev 3) 

Arduino va alliberar l’esquema original dels components i el layout de la placa com a open-

hardware, per això ràpidament es va popularitzar i van sortir tants clons, ara disposa d’una 

comunitat molt forta, Microsoft igual que amb les altres versions esmentades també ha introduït 

l’opció a treballar amb Arduino amb l’ajut de Windows 10 en concret utilitzant alguns dels seus 

telèfons Lumia, al llarg del 2015 han promès instal·lar a la tenda d’aplicacions l’aplicació 

necessària per programar des de qualsevol telèfon amb Windows 10.  

Un exemple d’ús amb aquesta nova tecnologia, és el control d’un LED amb una comanda de veu, 

gràcies a l’API de reconeixement de veu inclosa als telèfons amb Windows 10.  

També hi ha la possibilitat de programar amb diagrames de blocs, sigui amb SNAP, AS4 o Bitbloq 

amb la simplificació que això comporta a l’hora d’ensenyar alumnes amb poca base en els 

llenguatges de programació formals i lògics, reduint la complexitat d’ensenyar un llenguatge a 

només aprendre conceptes que la lògica de control.  

Preu: 20€ + IVA  

GPIO: 14  

Idiomes de programació: Basat en C/C++(IDE Arduino), Blocs S4A, Blocs SNAP, Phyton, 

Processing 

Entorns de Desenvolupament: Arduino IDE 1.6.4, Visual Studio 2015, Windows 10 Phone, S4A  

Connexions: USB 
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8.6 BQ Freaduino UNO 

És una companyia Espanyola amb base a Madrid fundada l'any 2010, l’últim any ha entrat amb 

una força tremenda al sector de la robòtica Arduino amb la seva Targeta Freaduino, la qual inclou 

a diferència d’altres targetes de connectors d’alimentació i terra al costat de cada GPIO, traient 

si es vol la necessitat de disposar d’una protoboard en cas que l’únic que es demani als alumnes 

és concentrar-se en entendre el funcionament de sensors i actuadors amb l’objectiu de 

programar. 

Preu: 60€ - 84,90€ Kits complets amb motors i sensors i actuadors. 

GPIO: Arduino UNO Rev 3 Compatibles 

Idiomes de programació: Blocs Bitbloq 

Entorns de Desenvolupament: IDE Arduino, Web Bitbloq 

Connexions: Arduino UNO Rev 3 Compatibles + Usualment Bluetooth 
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9 Entorns de simulació AUTODESK 123D Circuits 

Autodesk 123D és una suite creada per l’empresa creadora d’Autocad, actualment consta d’un 

conjunt de software gratuït, nosaltres en centrarem en un programa de la Suite en concret 123D 

Circuits, que entre altres coses ens aporta un simulador de plaques d’Arduino inclòs, és una 

aplicació molt interessant a mig camí entre un simulador, IDE, i generador d’esquemes com el 

programa de disseny de plaques Fritzing.  

 

 

Il·lustració 30: Simulador Arduino d'Autodesk 

 A la il·lustració 29 es pot observar la capacitat de simulació que disposa el software, es tracta 

d’una Placa Arduino UNO rev.3 compatible connectada a una protoboard, on disposem d’un LED 

i una resistència de 220Ω en sèrie. 

Hi ha la possibilitat de programar directament al software, veure els resultats i exportar el codi 

per importar-lo al IDE de programació d’Arduino a posterioritat. També es veu fer pampallugues 

al LED, de manera simulada va apareixent i desapareixent per l'exemple una estrella que simula 

que hi ha llum.  

 

Il·lustració 31: Simulació de Blink amb 123D 
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10  Entorns de programació i llenguatges  

La majoria del hardware mencionat a aquest article és compatible Arduino UNO, el disseny 

alliberat amb open-harware, i funciona perfectament amb els diferents entorns d’una manera 

transparent. En aquest apartat introduirem uns quants dels sistemes software o entorns IDE 

utilitzats en l'àmbit de la programació i el control d’Arduino, inclòs un de simulació. 

10.1 S4A 

El projecte Scrath for Arduino va iniciar de la idea de fusionar d’una manera fàcil i transparent, 

Scrath, és un idioma de programació per blocs creat originàriament pel MIT amb l’Arduino.  

Gràcies a això l’adaptació d’alumnes que tenen coneixements previs assolits de Scratch, a l’hora 

d’aplicar-los a la realitat, amb els actuadors connectats a un Arduino, serà tan fàcil com aprendre 

només unes poques capses addicionals que donen l’ordre. 

 

Il·lustració 32: Exemple de S4A motor Endavant 

 

  



   Màster en Formació del Professorat d'Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 

Professional i Ensenyament d'Idiomes 

Iniciació al control i automatització, robòtica i sensors  
amb Arduino i Scrath S4A per a alumnes de Tecnologia de 4t d’ESO 45 

10.2 Bitbloq 

Bitbloq és l'entorn de programació que s'ha dissenyat per programar per blocs a les plaques 

Freaduino de BQ, compatibles al 100% amb l’Arduino UNO Rev 3, Original, l’entorn de 

programació de blocs s’utilitza des de la web, s’ha d’utilitzar des del navegador Google Chrome, 

les persones familiaritzades amb App Inventor 2 del MIT trobaran que és molt similar, la gran 

utilitat que té Bitbloq si ho comparem amb un altre entorn com S4A és la capacitat de veure les 

línies del codi de programació “c” en què es transforma la programació per blocs, aconseguint 

una visió més amplia de la realitat dels idiomes de programació. 

 

Il·lustració 33: Exemple de la Interface de Bitbloq 
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10.3 Labview 

Texas instruments com a una de les companyies més importants a nivell mundials en l’entorn de 

l’electrònica i l’automàtica industrials, ha fet una Toolbox per programar Arduino, i participar en 

el moviment maker, amb el seu Labview Home, reduint el preu d’aquest software professional de 

900 € a 50€, encara que es pot treballar gratuïtament durant 45 Dies.  

És un entorn propietari de programació gràfica amb blocs, de nivell industrial, pel tant un principal 

avantatge, és que els coneixements apresos amb aquest entorn tenen una utilitat directa a la 

carrera professional STEM dins la indústria.  

La il·lustració 32 és un exemple de l’interface d’usuari que es pot programar en Labview per 

controlar allò que fa el programa, en aquest exemple disposa d’un botó verd associat a la sortida 

digital 13 de la placa Arduino UNO detectada en aquest exemple a l’ordinador com la connexió 

serial del port COM6. 

 

Il·lustració 34: Interface gràfic del programa de Labview Entorn i presentació de botons d’usuari 

La il·lustració 33 és un exemple de la interfície de programació gràfica per blocs de Labview, 

introduït el mateix exemple es pot apreciar la diferència entre la interfície d’usuari i la interfície de 

programació. 

 

Il·lustració 35: Labview visió de la programació gràfica per blocs. 
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La il·lustració 34 mostra la llista d’exemples reproduïts per Labview a la toolbox per Arduino 

(LYNX), hi ha des d’exemples de LED com l’exposat a elements per controlar sensors de 

temperatura com el cas del TMP3x, o per control d’ultrasònics com per exemple el HC-SR04, 

passant per LDR de llum, servomotors i un llarg etc. 

 

 

Il·lustració 36: Labview Llista d’exemples de simples a complexos( LED, LDR, Ultrasònic, temperatura, ...) 
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10.4 SNAP 

Snap (berkeley, 2015) és un projecte de Jens Mönig i presentat a la universitat de California 

Berkeley, basat en el concepte de Scracth del MIT però programat per la web, el grup del Citilab 

(Citilab Cornella, 2015), està editant una versió de fàcil ús pels estudiants, igual que va fer amb 

S4A. 

 

Il·lustració 37: Snap4Arduino Interface mostrant el control de motors 

La il·lustració 36 és un clar exemple de SNAP molt similar al que hem vist amb S4A, per controlar 

sortides digitals. 

 

Il·lustració 38: Exemple de LED connectat a la GPIO digital 13. 
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10.5 Visual Studio 

Aquest any 2015 Microsoft ha participat amb força al IoT i la maker community per Arduino 

(Microsoft, 2015), en especial relacionat amb la implantació i sortida de Windows 10 a la tardor 

de 2015, en aquesta relació d’innovació, ha aconseguit fer funcionar amb la StandarFirmata, la 

connexió a 57,600bps per bluetooh i encendre apagar LED 13 per exemple a través d’un 

programa fet per Windows 10, que resulta al ser Multiplataforma independent del dispositiu 

(telèfon, Tablet, laptop, etc.) 

 

Il·lustració 39: Entorn de Programació de Visual per Windows 10 connexió amb Bluetooth (Microsoft, 
2015) 1 

  

                                                      
1 Imatges extretes de la web de Microsoft IoT 
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12 Acrònims  

 

Taula 6: Acrònims 

Acrònim Text 

UAV Unmanned Aerial Vehicle  

Vehicle aeri no tripulat 

CC 

DC 

Corrent Continu 

Direct Current 

Sensor IR Sensor d'infraroig 

UC Unitat de Control 

PWM Pulse-width modulation 

 

 

 

 

 


