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1. INTRODUCCIÓ

El Programa Escola 2.0 a Espanya es va emmarcar en un context mundial, on des de diferents
països i institucions s’iniciaven polítiques i projectes amb l’objectiu d’incorporar la tecnologia a
les  aules.  Aquestes  polítiques  públiques  van  desenvolupar  el  conegut  «model  1x1»,  que
pretenia que cada alumne pogués fer servir a les aules un ordinador (OCDE, 2010).

La Unió Europea va finançar aquests programes, alguns d’ells impulsats per instàncies com
European Schoolnet (EUN). Per tant, el programa no es va desenvolupar de manera aïllada,
sinó que aquest fet s’estava donant a escala mundial.

El model 1x1, que va tenir una durada curta, va ser impulsat pel govern d’Espanya durant el
període 2009-2012, i va sorgir com una iniciativa del Pla-E, pla aquest destinat a la reactivació
de l'economia. El seu pressupost inicial  va ser de 200 milions d’euros, cofinançats entre el
govern central i les Comunitats Autònomes[1].

En línies generals, en les comunitats on es va implantar, les actuacions en van centrar en:

• Dotació d’ordinadors portàtils per al professorat i l’alumnat.

• Pissarra Digital Interactiva (PDI) a les aules. 

• Connectivitat en els centres educatius.

• Creació i desenvolupament de materials educatius online.

• Formació del professorat en TIC.

El pla Educat 1x1, denominació que va adoptar a Catalunya i iniciat com a prova pilot l'any
2009, ha plantejat problemes de consolidació, a causa de diversos factors, en alguns centres
d'educació  secundària  i  batxillerat.  L'any  2011,  Irene  Rigau,  consellera  del  Departament
d'Ensenyament de l'època, va decidir aturar el projecte, que havia estat molt polèmic, per culpa
de diferents problemes, especialment perquè no hi havia assegurada la connectivitat, però
també  per  la  compra  de  llicències,  pel  fet  que  només  es  podia  fer  servir  un  model
d'ordinador i per la poca participació dels mestres en la definició del programa[2].

Malgrat tot, es va determinar que el programa es continués implantant en els centres on s'hi
havia iniciat. Una vegada superats els problemes de connectivitat, en varen sorgir de nous,
centrats en la inexistent possibilitat de fer servir una marca diferent d’ordinador i un sistema
operatiu diferent de Windows. El Departament va fer una despesa en ordinadors (comprats a
Toshiba) de 1482100 euros, i  la despesa en llicències digitals va ser de 2964390 euros. El
finançament va ser de 300 euros per ordinador, repartits a mitges entre els pares i mares i
l'administració.

Després de la seva implantació, sorgeixen una sèrie de preguntes: Quins efectes perduren de
les polítiques educatives del model 1x1? Quins nous projectes o programes continuen vigents a
Catalunya? Quines noves tendències en relació a les TIC estan emergint en l’agenda de les
polítiques en l’àmbit de l’educació a Catalunya?

Amb el projecte «eduCat 1x1», que va funcionar des de l’any 2009 fins al 2011, i amb «eduCat
2.0»,  que  va  estar  en  funcionament  durant  un  curs  (2011-2012),  el  Departament
d’Ensenyament va concretar i materialitzar el programa «Escola 2.0». L’administració catalana
es va proposar dur a terme quatre grans línies d’actuació:

1. Digitalitzar  les aules de forma generalitzada en els  primers cursos de Secundària  i
puntualment en alguns centres de Primària.

2. Garantir la connectivitat de tots els centres de Secundària.

3. Promoure l’accés a llibres de text digitals i a altres continguts digitals.
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4. Oferir formació i assessorament al professorat.

Aproximadament el 85% dels centres de Secundària de Catalunya van decidir participar en el
projecte  «eduCat  1x1».  L’any  2012,  els  centres  de  Secundària  comptaven  amb  un  nivell
d’equipaments  i  infraestructures  satisfactori.  En  el  curs  2011-2012,  els  responsables  del
programa «Escola 2.0», van instar a l'administració educativa catalana que ampliés les seves
actuacions  als  últims  cursos  de  primària,  ja  que  pràcticament  s’havia  aconseguit  un  dels
objectius més emblemàtics del projecte:  que tots els alumnes de primer i de segon de l’ESO
tinguessin un ordinador portàtil en propietat.  

La sobtada  supressió  del  programa  «Escola  2.0»,  va  paralitzar  les  actuacions  en  matèria
d’equipament i infraestructures a les escoles de Primària. En el mes de Juny de 2012, des del
Departament d’Ensenyament, s’envia als centres una circular en la qual s’informa de la nova
situació:  la  supressió  de  la  dotació  pressupostària  per  part  de  l’administració  central  per
l'adquisició d’equipaments informàtics i llibres digitals. 

Des de llavors, molts centres van decidir continuar apostant pel model 1x1 des de diferents
interpretacions. Alguns centres van decidir que les famílies dels alumnes de primer curs de
l’ESO adquireixin un ordinador portàtil, que havien de portar a classe cada dia. D’altres centres,
que consideraven que la inversió de l’administració no havia repercutit en l'optimització dels
equipaments  informàtics  dels  centres,  van  apostar  per  adquirir  en  propietat,  mitjançant
finançament d’AMPES i/o administracions locals, els ordinadors portàtils[1]. 

Des de llavors fins ara han passat quatre anys. La implantació del projecte «Educa 1x1», i la
seva  supressió  posterior  l'any  2012,  va  comportar  el  progressiu  desús  i  posterior
abandonament  de  material  informàtic  en  alguns  centres  (bàsicament,  teclats,  monitors,  i
ratolins,  amb tota  una  sèrie  d'elements  com ara  cables,  adaptadors,  etc.).  Durant  aquests
quatre anys, el material informàtic no s’ha actualitzat i per desgràcia, l’objectiu de promoure la
utilització de les TIC en els centres com a element clau de l’ensenyament i l’aprenentatge s’ha
estancat. 

Foto 1: Aula d’Informàtica.
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Per tal d’identificar les tendències en polítiques educatives TIC que en aquest moment s’estan
implementant en l’estat espanyol, s’han de tenir presents els següents punts: 

• No existeix una política o programa alternatiu al  «Programa Escola 2.0» destinat  a
impulsar de manera coordinada els processos d’integració de les TIC en el sistema
escolar.

• S’han  reduït  de  forma  molt  important  les  subvencions  destinades  als  materials
tradicionals i pràcticament s’han eliminat les partides econòmiques per l’adquisició de
recursos tecnològics i de connectivitat dels centres, repercutint en part els costos en les
famílies.

• Es  dóna  suport  a  la  creació  i  difusió  de  plataformes  digitals  de  caràcter  privat
destinades a l’oferta de continguts educatius dissenyats per ser emprats en les escoles.

• Es consolida i potencia la incorporació al currículum, tant d’Educació Primària com de
secundària,  la  denominada  «competència  digital».  L’objectiu  és  que  aquesta
competència es treballi en tots els cursos i matèries. 

2. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL TFM

Les línies generals i característiques principals que en part pretén desenvolupar aquest TFM, i
que deixa les portes obertes a fases posteriors de treball en nous projectes, són els següents:

1. Aprenentatge significatiu: en tractar-se d’un projecte pràctic on els alumnes elaboren
una idea i la porten a la pràctica, i a més, fent servir tecnologia. 

2. Aprenentatge en valors: Prendre consciència de divers material informàtic en desús i
de la necessitat de reutilitzar-lo per evitar que acabi en deixalleries del  tercer món.
Prendre  consciència  mediambiental,  fent  valdre  material  emmagatzemat  i  recercar
sortides ètiques, socials i mediambientals mitjançant projectes amb entitats com ONGs.
Així com, aportar solucions a necessitats dins dels centres educatius en un context de
crisi  econòmica,  dotant  al  centre  de  nous  ordinadors,  tant  pels  alumnes  com pels
docents. 

3. Tecnologia lliure: Introducció al programari, software i hardware lliure, amb la intenció
d’educar en valors i prendre consciència de les seves virtuts i potencials. Visualitzar la
possibilitat de fer servir hardware amb software lliure, com a eina que doni solució a la
continuació del projecte «Escola 2.0» en relació a les TIC i a l’objectiu d'introduir més
ordinadors als centres.

4. Aprenentatge  i  serveis: Engegar  un  aprenentatge  i  servei,  a  altres  centres  o
institucions públiques que puguin requerir d’ell, una vegada el projecte s’ha consolidat
en el centre on es fa. 

5. Ús noves tecnologies: Incentivar l’ús de monoplaques d’aquest tipus (Raspberry Pi,
Arduino),  dins  de  l’assignatura  de  tecnologia  i  explorar  les  diverses  i  educatives
possibilitats que ofereix. 

3. PROGRAMARI LLIURE

Richard  Stallman[3],  conegut  activista  del  programari  lliure  afirma  en  un  article  publicat  a
principis  de l’any 2016 (Why Schools  Should  Exclusively  Use Free Software):  “Educational
activities, including schools of all levels from kindergarten to university, have a moral duty to
teach only free software”. Si assumim que una de les funcions principals de l’escola és educar
en valors socials, caldrà llavors formar ciutadans «forts, capaços, independents, cooperatius i
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lliures».  Una  de  les  característiques  principals  del  programari  lliure  és  que  empodera  als
usuaris i els permet aprendre i controlar els sistemes i les tecnologies que fan servir; és a dir,
una de les característiques principals del programari  no lliure és generar dependència, creant
individus que han après a fer servir una tecnologia, per a esdevenir usuaris a mitjà termini,
monopolitzant els serveis que acaben esdevenint privats. 

3.1 El software lliure a l’educació

El software lliure és molt adequat en l’educació, ja que tots els usuaris, és a dir, la comunitat
educativa, té la llibertat de fer-lo servir, d’executar-lo, copiar-lo, distribuir-lo o millorar-lo sense
sol·licitar permís. Tot això gràcies al fet que el codi font és accessible. 

En paraules de  Richard Stallman: «La primera raó per fer-ho servir a les escoles és que el
software lliure suposa un estalvi en les despeses dels centres. El software lliure proporciona a
les  escoles,  de  la  mateixa  manera  que  a  qualsevol  altre  usuari,  la  llibertat  per  copiar  i
redistribuir el software, per tant, poden fer còpies per a tots els ordinadors de què disposin. En
els països pobres, això pot ajudar a reduir l’escletxa digital»[4]

El software lliure permet als estudiants accedir al codi, llegir-lo, aprendre d’ell i comprendre el
seu funcionament. Amb tot, els centres educatius i l’administració pot, si vol, iniciar un debat
sobre  els  beneficis  del  software  lliure  d'acord  amb  diferents  aspectes.  A  continuació,
s’exposaran alguns punts que poden ser objecte de debat per iniciar una migració de software
propietari a lliure[6][7]:

1. Tecnològics: La migració permet disposar del codi font, per adaptar-lo i modificar-lo
segons les necessitats pròpies i confereix coneixement tecnològic. 

2. Formatius: La formació  dels  estudiants  (usuaris)  en  l’ús  de software lliure  és  una
inversió i els coneixements adquirits representaran una eina i un avantatge en el futur.
Els canvis en els programes no es fan sota criteris comercials.  

3. D’actualització:  Aquesta no depèn d’interessos comercials, sinó de la necessitat de
cada usuari. El suport tècnic hi és present sempre amb una gran xarxa d’usuaris que
formen una comunitat molt col·laborativa.

4. De hardware: Com que  l’usuari  no  està  obligat  a  fer  actualitzacions  de  software,
tampoc ho està del  hardware.  A més,  el  software lliure,  permet reutilitzar  hardware
obsolet.

5. D'estàndards: El software es basa en estàndards, possibilitant a l’usuari a tenir accés
a un ampli espectre d’aplicacions, actualitzant el software propietari.

6. De seguretat: En tenir accés al codi font, l’usuari pot saber què fa el programa i si
aquest és segur.

7. De compatibilitat: En emmagatzemar les dades en format estàndard, encara que les
versions evolucionin es pot accedir a la informació.

8. De costos: Es pot instal·lar el software en tots els ordinadors possibles, ja que permet
la  distribució  de  còpies.  El  software  pot  no  tenir  costos,  o  es  pot  pagar  per  una
distribució, escollint el preu més convenient.

L’origen  de  les  idees  que  hi  ha  al  darrere  del  software  lliure  es  troba  en  els  primers
programadors  informàtics;  la  cultura  «hacker»  creada  pels  primers  programadors  en  els
laboratoris d’universitats i  centres d’investigació nord-americans en els primers temps de la
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informàtica, que assumiren que compartir coneixement- d’entre tot ell, també el codi-, lliurement
entre ells era normal i fins i tot beneficiós en l’avenç d’aquest. 

Aquestes idees es van consolidar en els anys 80 gràcies a les idees de Richard Stallman.
Aquest, preocupat per totes les restriccions i prohibicions per part de la indústria del software,
va proposar la creació d’un sistema operatiu complet i lliure, que batejar com GNU (GNU's Not
Unix), així com difondre els principis i els avantatges del software lliure. Per tal de dur a terme
aquests objectius va crear la Free Software Foundation (FSF).

Aquesta fundació defensa que l’element clau en la definició del software lliure el la llibertat de
la comunitat d’usuaris per executar, copiar, estudiar, millorar i redistribuir el software. El terme
clau és llibertat.  Llibertat per fer servir el software, estudiar com funciona i adaptar-lo a les
diferents  necessitats;  poder  distribuir  còpies,  millorar-lo  fent  públiques  aquestes  millores  i
reconeixent  els  mateixos  drets  a  la  resta  d’usuaris.  Per  tal  de dur  a terme totes aquestes
llibertats, l’usuari ha de tenir accés al codi font.

Més concretament la FSF defineix quatre llibertats que han de posseir els usuaris d’un software
perquè aquest pugui ser qualificat de lliure:

1. La llibertat de fer servir el software per a qualsevol propòsit.

2. La llibertat d’estudiar com funciona i poder adaptar-lo a les necessitats de l’usuari. És
necessari llavors l’accés al codi font.

3. La llibertat de redistribuir còpies.

4. La llibertat de millorar el software i fer públiques aquestes millores, de tal manera que
tota  la  comunitat  es pugui  beneficiar  de les aportacions,  en forma de millores.  Cal
també, l’accés al codi font per dur a terme aquesta llibertat. 

El  concepte  de  software  lliure  implica  aquestes  llibertats  bàsiques  i  d’altres  i  no  s’ha  de
confondre amb gratuït (com el concepte en angles «free software», d’on en deriva, pugui fer
entendre). El software lliure no és necessàriament gratuït, encara que molts ho són. 

L’Open Source Initiative (OSI) va néixer amb l’objectiu de crear i fomentar l’ús de programes
informàtics de codi obert, amb l’objectiu de crear millor software i adaptar-ho a les necessitats
de l’usuari. Aquest accés al codi per part de la comunitat, tendeix a millorar el software i a fer-lo,
a la llarga, de millor qualitat que el privatiu.

Podem  parlar  de  raons  pragmàtiques:  major  qualitat,  menor  cost,  major  seguretat,  millor
estabilitat,  eficiència,  integració,  entre  d’altres;  i  de  raons  ètiques,  socials  i  polítiques,  per
explicar la superioritat del software lliure respecte del privatiu. Raymond (2004) ho va explicar
amb una sentència curta i simple: «Els programadors de codi obert, han après que el secret és
enemic de la qualitat». Publicar el codi permet, tant a programadors, com a no-programadors,
revisar-lo  fent  que  els  errors  es  minimitzin.  Per  posar  un  exemple,  des  de  l’inici  del
desenvolupament de Linux han participat més de 750.000 programadors d’arreu del món; no hi
ha empresa que pugui competir amb això[4].

S’ha escrit  molt  sobre la  idoneïtat  de fer  servir  software lliure  en l’educació.  A continuació
s’exposen raons educatives, que validen l’ús i l'enfocament d’aquesta filosofia en l’educació.

1. El  software  lliure,  com ja  s’ha  exposat,  es  pot  copiar  i  redistribuir  a  preu de cost.
L’administració pot dotar de software (i per extensió hardware), a tots els centres a preu
baix i dedicar els recursos estalviats a: més ordinadors (com ara la Raspberry Pi que
participa d’aquesta filosofia),  formació del professorat,  desenvolupament de software
lliure educatiu, etc. 

2. Per altra banda, el software lliure pot ajudar a dotar d’infraestructures tecnològiques a
escoles  del  tercer  món  i  ajudar  en  l’abolició  de  l’anomenada  escletxa  digital.  Els
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venedors de software privatiu, que són molt conscients de la importància de l’educació i
més en concret dels estudiants, per a les futures vendes, ofereixen software educatiu a
preu molt baix o gratuït a les escoles. Es tracta d’una estratègia comercial que pretén
captar futurs clients i formar-los en els seus productes fent servir diners públics.

3. De la  mateixa  manera  que a les escoles  s’ensenya  en valors  mediambientals  que
beneficien a tota la comunitat, s’ha d’ensenyar i promoure l’ús de software lliure. Si els
alumnes aprenen a fer-lo servir i es fan conscients de les seves grans virtuts, quan
siguin adults, encara el faran servir i permetrà a les societats futures alliberar-se del
control de les multinacionals que controlen el software privatiu.

4. El software lliure permet conèixer el funcionament dels ordinadors i del software que fa
servir.  En  l’adolescència,  els  alumnes  necessiten  interactuar  més  amb  l’objecte
d’aprenentatge i l’accés al codi font ho facilita enormement, satisfent les seves ganes
de  saber  i  d’aprendre.  El  software  privatiu  ens  diu  que  el  coneixement  és  una
mercaderia, que és un secret comercial, i allunya a l’usuari del coneixement tecnològic,
fent-lo inaccessible.

5. L’escola ensenya fets, conceptes, principis, procediments, però també valors. Una de
les missions de les escoles és ensenyar als seus alumnes a ser bons ciutadans, a
cooperar i a ser solidaris. En informàtica, això significa: compartir software, poder fer
copies a tots els companys, poder endur-se el programa a casa, etc. Tot això, amb el
software privatiu és un delicte. 

Amatriain (2004), resumeix perfectament la coincidència en valors que hi ha entre educació i
software lliure[5]: 

«...els valors que una institució educativa hauria de promoure tenen una gran relació 
amb  aquells  que  promouen  el  software  lliure:  llibertat  de  pensament  i  expressió,  
igualtat  d’oportunitats,  esforç  i  benefici  col·lectiu,  en  contraposició  del  benefici  
individual.»

3.2 El software lliure i la innovació en la tecnologia educativa

Hi ha un fet diferencial del software lliure en l’educació, i és el seu maridatge amb la innovació
educativa. Per una banda, els costos dels projectes amb software lliure (i en aquest cas amb
hardware dissenyat per treballar sota entorn de software lliure), solen ser baixos, i portats a
terme per un petit grup d'entusiastes. A més, es pot treballar sobre el treball d’altres projectes i
explorar les seves aplicacions educatives, i quan un projecte funciona i qualla, és molt fàcil
obrir-lo a la col·laboració[7]. 

4. RASPBERRY PI

4.1 Que pretén el projecte de la Raspberry Pi?

Al centre on he realitzat les pràctiques del màster, els docents i els alumnes es queixen del
defectuós funcionament dels ordinadors que l'escola els hi proporciona. Puc constatar el seu
mal  funcionament  i  el  seu  deteriorament,  a  més  d’aportar  el  meu  granet  d’arena  en  la
rehabilitació de la sala d’informàtica de l’escola. És per això que vaig decidir introduir en el
centre, una eina com les plaques Raspberry que poden fer les funcions d'un ordinador personal
amb ús ofimàtic per a docents i alumnes i té, a més, grans possibilitats de desenvolupament a
l'assignatura de Tecnologia i de ciències en general, bàsicament en l'àmbit de la programació i
en el control d'autòmats (conjuntament amb placa Arduino). 

Muntatge d'ordinadors amb plaques Raspberry Pi 3 i software lliure 8



Màster universitari en Formació del Professorat
d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

La  introducció  de  la  monoplaca  Raspberry  Pi,  pot  esdevenir  una  forma  de  reprendre  els
objectius del projecte «Escola 2.0», fet que també podria aportar el seu granet de sorra en un
possible replantejament d'actuacions respecte a les TIC en els centres educatius de Catalunya.

4.2 Monoplaca Raspberry Pi

La Raspberry Pi és un ordinador de placa única, és a dir que té tots els components integrats
en una única placa (monoplaca), de baix cost, desenvolupat per la fundació Raspberry Pi en el
Regne Unit.  També es pot anomenar: SBC (acrònim en anglès de  Single-Board Computer).
L'objectiu  principal  d'aquest  disseny  és  estimular  l'ensenyament  de  les  ciències  de  la
computació, però també s'ha popularitzat com a plataforma per a dissenys d'aficionats i per a
usos informàtics generals. 

Amb el temps, la Raspberry Pi, de la mateixa manera que la placa microcontrolodora Arduino,
s’ha convertit en un referent en el món  maker i  en el desenvolupament de dispositius per a
l’anomenat Internet de les coses (IoT). Els primers models es varen començar a comercialitzar
el febrer de 2012[8][10]. 

La segona evolució, Raspberry B+, es va anunciar el juliol de 2014, tot mantenint el mateix
processador, però amb diverses millores en els seus connectors i un menor consum energètic
(Imatge 1). El darrer model, Raspberry Pi 3, és la tercera generació i va substituir al model Pi 2
B al febrer d'aquest any (Imatge 2).

La  raspberry  Pi  3  destaca  per  la  seva  gran  flexibilitat  i  el  seu  reduït  preu,  i  ens  permet
desenvolupar, tant projectes de software, com un centre multimèdia o un servidor web, com
també projectes de hardware, com un sistema de videovigilància o la construcció d’una estació
meteorològica casera i molts més projectes[9][10]. 

Imatge 1: Comparació entre les diferents versions de Raspberry Pi.

Font: http://comohacer.eu/comparativa-y-analisis-raspberry-pi-vs-competencia/
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Imatge 2: Imatge general de la Placa Raspberry Pi 3.

Atribució: By Lucasbosch - Treball propi, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34179985

Un dels valors principals de la monoplaca Raspberry Pi, respecte  d’altres similars, com ara,
Arduino Tian, Snickerdoodle, nanopi2, Creator CI20, A20-OlinuXino-Micro, MinnowBoard MAX,
pcDuino4 Set-Top Box, Cubieboard4, NanoPC-T1, Radxa Rock2, Samsung Artik, Banana Pi,
Orange Pi,  PcDuino,  CIAA,  BeagleBoard,  CubieBoard,  DreamPlug,  ODROID,  Intel  Galileo,
AMD Gizmo  Board,  AMD Gizmo  2,  OlinuXino,  PandaBoard  ES,  UDOO,  VIA SpringBoard,
HummingBoard, MarsBoard, Wandboard, entre d’altres, és la seva gran comunitat d’usuaris, a
l’alçada de la d’Arduino[8][10]. 

4.3 Connexions de la Raspberry Pi

Les característiques bàsiques d'aquesta monoplaca són les següents[11] (Imatge 3):

• Processador (CPU: central processing unit ): 

◦ Chipset Broadcom BCM2387. 

◦ Amb1,2 GHz de quatre nuclis ARM Cortex-A53.

• GPU (Graphics Processor Unit):

◦ Dual Core VideoCore IV ® Multimedia Co-processador. Proporciona Open GL ES
2.0, OpenVG accelerat per hardware, i 1080p30 H.264 d’alt perfil de descodificació.

◦ Assoleix  1  Gpixel  /  s,  1.5Gtexel  /  s  o  24  GFLOPs amb  filtratge  de  textures  i
infraestructura DMA.

◦ RAM: 1GB LPDDR2. 

• Connectivitat:

◦ Ethernet socket Ethernet 10/100 BaseT.
◦ 802.11 b / g / n LAN sense fil i Bluetooth 4.1 (Classic Bluetooth y LE).
◦ Sortida de vídeo:

▪ HDMI rev 1.3 y 1.4 
▪ RCA compost (PAL y NTSC).
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• Sortida d'àudio:

◦ Jack de 3,5 mm de sortida d'àudio, HDMI. 
◦ USB 4 x Connector USB 2.0 

• Connector GPIO:

▪ 40-clavilles de 2,54 mm (100 mil·lèsimes de polzada) d'expansió: 2x20 tira. 
▪ Proporciona  27  pins  GPIO,  així  com  3,3  V,  +5  V  i  GND  línies  de

subministrament.

• Connector de càmera de 15 pins, càmera MIPI interfície en sèrie (CSI-2) .

• Pantalla de visualització. Connector de la interfície de sèrie (DSI). Connector de 15 vies
pla, flex cable amb dos carrils de dades i un carril de rellotge.

• Ranura de targeta de memòria Micro SDIO.

La    f  undació    Raspberry  Pi  dóna  suport  per  a  descàrregues de diferents  distribucions Linux
adaptades a l'arquitectura ARM: Raspbian (derivada de Debian), RISC OS 5, Arch Linux ARM
(derivat  d'Arch  Linux)  i  Pidora  (derivada  de  Fedora).  Com  a  eina  d'ensenyament  de
programació, promou principalment el  llenguatge de programació Python, però també altres
llenguatges com ara Tiny BASIC, C, Perl i Ruby.

Imatge 3: Descripció de les diferents parts de la Raspberry Pi.

Font: https://www.element14.com/community/docs/DOC-80899/l/raspberry-pi-3-model-b-
technical-specifications

La fundació disposa d'una gran comunitat d'usuaris que proporcionen amplis recursos per a
poder desenvolupar la monoplaca i que dóna suport a qualsevol eventual problema. Dins de la
pàgina  web  podem  trobar  diferents  apartats,  un  bloc,  un  enllaç  de  descàrregues  de  les
distribucions Linux abans esmentades, un apartat destinat a la comunitat d'usuaris, una secció
d'ajuda, un fòrum i una pestanya destinada a l'apartat educatiu amb una sèrie de recursos per
aprendre, construir i ensenyar. En aquest darrer apartat podem trobar exercicis per a programar
amb Python 3, entre d'altres[12].
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4.4 Diferències entre Raspberry Pi i Arduino

Una vegada hem conegut les característiques principals de la Raspberry Pi, ens centrarem en
les diferències que trobem entre aquesta i Arduino. Es tracta de monoplaques que en molts
casos poden donar respostes a necessitats molt similars, però estem parlant de dispositius molt
diferents i moltes vegades complementaris.

La Raspberry Pi és un ordinador complet basat en un SoC (System on a Chip) que conté, entre
d’altres, el processador i la memòria RAM. El que significa, que a tots els efectes, la Raspberry
Pi es comporta com un portàtil o un ordinador de sobretaula, amb la capacitat de realitzar les
mateixes tasques amb certes limitacions de potència i memòria. Per altra banda, Arduino és
una placa que conté un microcontrolador. Això significa que, a diferència de la Raspberry Pi, el
seu funcionament es basa a llegir i escriure dades utilitzant els seus pins d’entrada i sortida. 

Aquesta  diferència  fa  que  a  la  Rapsberry  Pi,  per  exemple,  puguem  instal·lar  un  sistema
operatiu  complet  per  a  navegar  per  Internet,  jugar,  programar  o  treballar,  cosa  que  no  és
possible amb Arduino. Això no obstant, les plaques Arduino, en dedicar-se a una tasca molt
més  específica,  poden funcionar  com un  dispositiu  a  temps real,  ser  energèticament  més
eficients i menys propenses a errades.

En el cas de voler fer servir la Raspberry exclusivament com una eina que interactuï amb el seu
entorn mitjançant sensors i  actuadors,  és més recomanable adquirir  una placa Arduino per
complementar-la,  ja que disposa d’un nombre molt  més ampli  de sortides PWM i  entrades
analògiques  que  la  Raspberry.  Si  busquem  un  entorn  de  desenvolupament  més  flexible,
l’elecció més completa seria aquesta última. Un dels punts forts de la Raspberry és la seva
flexibilitat que es manifesta en la infinitat de projectes interessants (bàsicament en el camp del
desenvolupament de software), amb una àmplia comunitat d’usuaris i desenvolupadors darrere,
sent aquests molt variats[13]. 

5. DIMENSIÓ ALUMNES (INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA OPERATIU)

Podem considerar que els alumnes exerciran la menor resistència al canvi, a la introducció de
noves eines i sistemes, respecte a la gran majoria de docents i a l’Administració en general. És
per això que creiem que són precisament aquests els més idonis per poder assolir aquesta fita,
i més en les primeres fases de la introducció. L’objectiu és que ells mateixos puguin vehicular
part del procés; per tant, són l’element principal del projecte.

Per a portar a terme la prova pilot,  el centre on vaig realitzar les pràctiques del màster va
comprar tres Raspberry Pi 3 (model B), després de presentar el projecte a direcció. Amb un
grup reduït de sis alumnes de l’assignatura optativa de Tecnologia de 4t de l’ESO, i sis més,
d’un  segon  grup  de  l’assignatura  d’Informàtica  del  mateix  curs,  es  va  posar  en  marxa  el
projecte. Els grups de sis, dividits en tres grups de dos, disposaven d’una Raspberry cadascun i
d’un guió del projecte que contenia les següents parts principals:

1. Inventari del material informàtic reutilitzable, descripció de les seves característiques,
grau d’aprofitament, etc.

2. Connexions: fent servir el material més ben conservat i el més adient des del punt de
vista dels ports i connexions presents a la Raspberry Pi.

3. Instal·lació de dos sistemes operatius basats en Linux (Raspbian i Ubuntu Mate). Així
com la seva adequació i modificacions pertinents per tal de fer-los operatius. 

4. Realització  d’una  memòria  explicativa,  en  forma  de  document  per  oferir  un  servei
(aprenentatge  i  servei),  per  tal  de  ser  enviat  via  correu  electrònic  a  altres  centres
propers.  
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5. Realització d’una banda, d’una demostració a diferents professors del centre de l’ús
com a ordinador personal i com a eina per a projectes a l’assignatura de tecnologia, per
incentivar el seu ús entre el professorat del centre i, de l’altra, assajar el servei que
podran oferir en el moment en què s’arribi a un acord de col·laboració amb els instituts
seleccionats. 

5.1 Material per l’alumne (i el docent). Exemple de portada

En aquest document trobareu els passos a seguir per a transformar una sala plena de material 
informàtic en desús, amb una sala operativa amb ordinadors. A més, el guió explica com fer les 
connexions necessàries entre una Raspberry Pi i els perifèrics necessaris, així com els passos 
necessaris per a realitzar la instal·lació de dos sistemes operatius basats en Linux.

MONOPLACA RASPBERRY PI 3.
UN ORDINADOR PERSONAL PLE D'OPORTUNITATS.

Raspberry Pi 3

5.2 Introducció

En aquest projecte posarem en marxa tres miniordinadors monoplaca del fabricant Raspberry.
Una monoplaca conté tots els components integrats en una única placa. El treball es realitzarà
en  parelles.  La  sala  d'informàtica  de  l'escola  és  plena  de  material  informàtic  en  desús;
bàsicament:  monitors,  teclats i  ratolins. Aquests perifèrics,  són un dels elements bàsics per
muntar un ordinador, l'altre és l’ordinador en si mateix. En aquest dossier veureu què és una
monoplaca Raspberry i com podem convertir-la en un ordinador personal i moltes coses més.
Cada grup treballarà amb una Raspberry i els seus perifèrics corresponents. 
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5.3 Material

Gran part del material que farem servir el trobarem a la sala d'informàtica. Per això el primer
que caldrà fer és un petit  inventari del material  que trobarem allà. Ens centrarem, de totes
maneres, en monitors, ratolins i teclats. Per tal de facilitar la feina, portarem a terme l’inventari
d’acord amb la Taula 1 o una de semblant.

Perifèric Tipus Nombre Estat  /
Característiques

Ratolins

Teclats

Monitors

Cablejat

Adaptadors

Taula 1: Inventari del material reutilitzable.

Aquest  material  reutilitzable  representa  el  potencial,  és a  dir,  segons aquest  stock sabrem
quants  ordinadors  podrem muntar.  Com que disposarem de tres Raspberry  Pi  3  Model  B,
caldran com a mínim, tres monitors, tres teclats i tres ratolins, amb el seu corresponent cablejat.
Haurem de  veure  si  totes  les  connexions  són  possibles,  analitzant  quins  tipus  d’entrades
disposa la  monoplaca  i  quins  cables tenim disponibles.  Amb l’objectiu  de tenir  present  les
possibles connexions, el què farem seguidament és veure les característiques de la monoplaca
Raspberry (Imatge 4).
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Imatge 4: Imatge general de la Placa Raspberry Pi 3.
Atribució: By Lucasbosch - Treball propi, CC BY-SA 3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34179985

Imatge 5: Descripció de les diferents parts de la monoplaca Raspberry Pi 3 Model B.

Font: https://www.element14.com/community/docs/DOC-80899/l/raspberry-pi-3-model-b-
technical-specifications

A la Imatge 5 trobem indicades les diferents parts de la monoplaca. A fi efecte de conèixer millor
les seves característiques, a l'aula d'informàtica, cada grup podrà veure la seva. La monoplaca
disposa, entre altres components, de quatre ports USB, un port LAN, un jack d'àudio, un port
per  a  una  càmera,  una  sortida  de  vídeo  i  àudio  HDMI,  un  connector  DSI,  una  entrada
d'alimentació Micro USB,  un  slot  per a inserir  una microSD, una antena wi-fi  i  una antena
Bluetooth. 

Una vegada identificades les connexions, ens haurem de preguntar:  és possible connectar
els perifèrics mínims necessaris, pantalla, teclat i ratolí, a la monoplaca? En cas afirmatiu,
procedirem a fer la connexió, en cas negatiu, caldrà veure com solucionarem el problema. Per
fer-ho,  disposarem d'un ordinador connectat  a Internet  per recercar i  aprendre com podem
realitzar les connexions i/o per donar solució a qualsevol altre problema que pugui sorgir durant
tot el procés. De totes maneres, en aquest document trobareu la forma de fer-ho. 
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5.4 Connectar la Raspberry a un monitor VGA o DVI

El material que trobareu a la sala d’informàtica és força divers des d’un punt de vista tecnològic
i d’obsolescència. Trobareu perifèrics que no es podran connectar directament a la Raspberry;
és per això que per veure si poden ser utilitzats, haurem de recercar quin tipus d’adaptador
necessitem per fer la connexió i fer-los funcionals. A la Taula 1 relacionarem i diferenciarem els
perifèrics que necessiten adaptador dels que no, i recercarem a l'ordinador central de la sala,
quins adaptadors seran necessaris. 

La millor opció és connectar la Raspberry a un monitor amb entrada HDMI, ja que és la sortida
d'àudio i de vídeo disponible a la monoplaca. Si treballem amb monitors més antics, la següent
opció és fer servir els que tenen entrada DVI, sent aquesta digital i no requerirà cap adaptador
per  transformar  el  senyal  digital  que  envia  la  Raspberry  a  un  senyal  analògic.  Hem  de
considerar  que,  a  diferència  de  la  connexió  HDMI,  no  totes  les  connexions  DVI  poden
transmetre l’àudio i, per tant, haurem d’esbrinar com podem extreure el so de la monoplaca. A
més, haurem de veure si els nostres monitors tenen altaveus que permetin reproduir l'àudio. 

Si el monitor que tenim a la nostra disposició només té entrada de vídeo VGA, serà necessari
fer servir un adaptador HDMI-VGA. Aquests adaptadors, transformen el senyal digital que surt
de la sortida HDMI en senyal analògic (propi de les entrades de vídeo VGA). També disposen
d’una placa que realitza la transformació i que és alimentada per la mateixa Raspberry des de
la sortida HDMI. En el mercat podem trobar adaptadors HDM-VGA amb alimentació externa,
d’aquesta manera evitarem que la Raspberry alimenti l’adaptador i  hi haurà menys perill  de
sobreescalfament  de  la  monoplaca.  En  tot  cas,  aquest  problema  es  considerarà  més
concretament al final del projecte, quan connectem la Raspberry als projectors de les aules
ordinàries. És en aquest punt, per exemple, i en d’altres, on se us demanarà iniciativa i recerca
activa a Internet. Encara que a la sala d’informàtica hi ha 4 monitors amb entrada DVI, les aules
ordinàries només tenen entrada de vídeo VGA; per tant, és millor fer inicialment les connexions
amb l’adaptador HDMI-VGA[13]. 

Una vegada inventariat tot, i havent descrit les seves característiques, agafarem el material que
podem fer  servir  (reutilitzar)  directament  per  començar  ja  amb la  instal·lació  dels  sistemes
operatius. A la memòria que se us demanarà per grups al final del projecte, haureu d’incloure
una  taula  amb  tot  el  material  de  què  disposem  a  l’aula  d’informàtica  amb  les  seves
característiques.  

Abans de continuar, ens podem plantejar la següent pregunta: que podem fer amb la resta de
material,  amb  aquell  més  obsolet  que  no  podem fer  servir  directament  o  presenta  algun
inconvenient relacionat amb la mida, o la seva antiguitat, que el fa menys adient però que és
reutilitzable de totes maneres, com ara els monitors de tub catòdic, etc.? Penseu alternatives,
una de les quals pot ser la que es mostra a continuació: 

• Una possible solució, seria agafar els perifèrics més antics (monitors de tub catòdic,
teclats i ratolins PS2, etc.), aprofitar que estan inventariats, i iniciar un projecte, amb la
col·laboració  d'una  ONG,  basat  en  l'ús  d'una  monoplaca  molt  econòmica  i  de
programari lliure amb material informàtic obsolet, per a portar-ho a escoles de països
necessitats de recursos informàtics (i de recursos en general). Un grup d’alumnes de
l’escola  podria  realitzar  tot  el  projecte,  des de l'inventariat,  fins a  la  instal·lació  del
sistema operatiu i que l'ONG els porti a aquestes escoles. Què us sembla? Si us ha
agradat la idea, parleu amb els vostres professors de tecnologia i d’informàtica per a
engegar el projecte. 

Una vegada  comprovat  que  hem realitzat  correctament  totes  les  connexions,  passarem al
següent  pas:  la  instal·lació  de dos  sistemes operatius  -  Raspbian  i  Ubunto  Mate,  ambdós
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basats en Linux-, en una memòria extraïble microSD, ja que per a poder tenir  operativa la
monoplaca cal un sistema operatiu. Abans de veure els passos necessaris per dur a terme la
instal·lació, farem una petita descripció d'ambos sistemes operatius[12][13]. 

• R  aspbian: És un sistema operatiu lliure basat en  Debian, optimitzat pel hardware de
Raspberry Pi. El sistema operatiu està compilat amb utilitats i programes bàsics per fer
funcionar la monoplaca des del primer moment. Per altra banda, Raspbian proporciona
alguna cosa més que un sistema operatiu, ja que ve amb més de 35.000 paquets de
software prèviament compilats, en un format fàcil d'instal·lar.

• Ubuntu Mate: Es tracta d'un sistema operatiu molt estable i de fàcil funcionament amb
una interfície configurable i molt atractiva per aquells que prefereixen un entorn més
conegut i semblant a la interfície de Windows. Amb requeriments molt modestos de
hardware, és idoni per a modernes monoplaques o estacions de treball. Ubuntu Mate
és capaç de fer  molt  ràpids ordinadors  moderns,  i  estables i  funcionals  ordinadors
antics. Sistemes operatius com aquest permeten donar una segona vida a ordinadors
amb una arquitectura antiga,  gràcies a la baixa exigència respecte als  requisits  de
hardware que presenten. 

Encara que ambdós sistemes operatius es poden fer servir com a ordinador personal i com a
software per programar, considero que el sistema operatiu Ubuntu Mate té característiques,
especialment relacionades amb la interfície, el software, el navegador, etc., que el fa més idoni
per a fer-ho servir com a ordinador personal, especialment si l’han de fer servir docents molt
acostumats  a  Windows com a sistema operatiu.  Per  altra  banda,  Raspbian  és un sistema
operatiu molt apropiat i de fet pensat, per a desenvolupar projectes i activitats més relacionades
amb la programació i el control de dispositius.

5.5 Passos a seguir per instal·lar els dos sistemes operatius

Per poder realitzar la instal·lació dels sistemes operatius Raspian i Ubuntu Mate, fent servir
Windows, calen dos programes bàsics: un per donar format a targetes microSD i un altre per
instal·lar la imatge que prèviament ens haurem descarregat de la pàgina oficial de Raspberry.
El primer es diu SDFormatter i el segon SD Win32-Disk-Imager. Aquests dos programes us els
trobareu ja instal·lats a l’ordinador central, de tal manera que no caldrà descarregar-los. De
totes maneres, aquest document (en format digital) proporciona els enllaços a Internet i als llocs
oficials per a fer la descàrrega. Els passos a seguir són els següents[14][15]:

1. Introduir la memòria microSD a la ranura corresponent del lector de targetes que porta
incorporat l'ordinador central (introduïu-la amb el nom de la marca cap avall). Per fer-
ho, caldrà introduir prèviament la microSD en un adaptador (imatge 6). Per experiència,
les memòries MicroSDHC Evo sèrie 10 de Samsung són econòmiques, força fiables, i a
més, venen amb l’adaptador incorporat.  

Imatge 6: MicroSDHC Evo sèrie 10 de Samsung de 16 GB. 

Font: http://www.samsung.com/es/consumer/memory-storage/memory-cards/micro-sd/MB-
MP16DA/EU
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Imatge 7: frontal lector de targetes de memòria. 
Font: http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=25304&picture=&jazyk=ES

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

2. Una  vegada  inserida  la  targeta  de  memòria  (Imatge  7),  obrirem  l'explorador  de
Windows per comprovar que el sistema l'ha detectada. A més, mirarem amb atenció
quina lletra li ha assignat el sistema operatiu al volum de la microSD. 

3. Obrirem el programa SDFormater clicant en la icona de l'escriptori corresponent a la
Imatge 8:

Imatge 8: Imatge icona SDFormater.

4. Apareixerà a la pantalla la següent imatge (Imatge 9): 

Imatge 9: Finestra inicial de programa SDFormater V.4.0.
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5. (IMPORTANT).  Hem d'assegurar-nos que la  unitat  seleccionada (a  l'opció  «drive»),
coincideixi amb la que l’ordinador ha atorgat a la microSD. Per fer-ho només cal obrir
l’explorador de Windows i mirar quina lletra ha assignat a la nostra unitat (F: o D: o E:,
etc.) i veure que, efectivament, és aquesta i no una altra la que surt a la casella on
posa «drive» (en el cas de la Imatge 9, la unitat E:). Si seleccionem una unitat diferent,
SDFormatter  donarà format  a una unitat  diferent  i  no a la nostra  microSD,  amb la
consegüent pèrdua d’informació a la unitat o volum que està seleccionada, com ara un
disc dur extern o una memòria USB que puguem tenir connectada a l'ordinador. 

6. A continuació hem de prémer el botó «Option» (Imatge 10) i seleccionar l'opció ON en
l’apartat  «FORMAT SIZE ADJUSTMENT» i  deixarem seleccionada l'opció  QUICK a
l’apartat «FORMAT TYPE». Premem OK i tornarem a la finestra anterior. 

Imatge 10: Finestra d’opcions de format.

7. Ens trobarem de nou amb la Imatge 9. Una vegada ens hem tornat a assegurar que la
lletra dels volums coincideixen, hem de prémer el botó «Format». Si volem, podem
assignar un nom a la nostra unitat a la casella on posa «Volume Label». Aquest nom és
el que apareixerà en el navegador de Windows quan detecti la microSD. El format de la
unitat deixarà completament neta aquesta i preparada per a la instal·lació. Després de
prémer el botó «Format» apareixerà una pantalla que indicarà el procés seleccionat.
Com veureu el procés de donar format és molt ràpid, a penes uns segons. 

8. A la Imatge 7 podeu veure com hi ha una primera casella on posa «FORMAT TYPE».
Aquesta opció ens permet donar un format més profund a la nostra targeta microSD.
En el  cas  que  aquesta  esdevingui  corrupta  pels  successius formats  i  instal·lacions
caldrà fer-li, seleccionant l'opció «FULL(Overwrite)»

9. Amb la microSD formatada, instal·larem el primer sistema operatiu. Recordeu que heu
de fer la instal·lació de: Raspbian i Ubunto Mate. Començarem pel sistema operatiu
Raspbian.  A l'escriptori,  trobareu  una  carpeta  amb el  nom  «Sistemes  Operatius».
Accediu-hi i veureu diverses carpetes de les quals ens interessen dues ara mateix (més
endavant veurem si podem fer servir les altres): una té el nom «ubuntu-mate-15.10.3»
i l'altra presenta el nom de «NOOBS_v1_9_0».

5.6 Instal·lació del sistema operatiu Raspbian (NOOBS_v_1_9_0)

I. De totes dues és la més senzilla, perquè només caldrà agafar el contingut de la
carpeta i copiar-lo directament a la nostra unitat microSD. (copy-paste). Després
d'uns segons, ja tindrem tots els arxius copiats. En fer-ho, veurem una finestra de
Windows que ens mostrarà el procés de còpia, tal com podeu veure a la Imatge 11.
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Imatge 11: Procés de còpia d’arxius.

II. Una vegada fet això, hem d'extreure de forma segura la nostra unitat microSD. Per
fer-ho, cal obrir l'explorador de Windows, clicar sobre la nostra unitat microSD amb
el  botó  dret  del  ratolí,  a  continuació  es  desplegarà un menú,  buscarem l'opció
desconnectar  de  manera  segura,  clicarem,  i  esperarem  uns  segons  fins  que
aparegui un missatge, en forma de núvol a la barra de Windows, indicant que es
pot treure la unitat amb seguretat, tal com podeu veure en les Imatges 12 i 13.

Imatge 12: Procés d’extracció segura d’una unitat (I).

Imatge 13: Procés d’extracció segura d’una unitat (II).
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III. És el moment de fer la instal·lació, ara sí, a la monoplaca Raspberry. Traiem la
microSD de l’adaptador SD i la introduïm a l'entrada microSD de la Raspberry, tal
com es pot veure a la Imatge 14.

Imatge 14: Targeta microSD inserida en la Raspberry Pi.

IV. Cal  connectar  tots  els  perifèrics  a  la  monoplaca.  L’ordre  de  connexió  no  és
important  si  exceptuem  el  cable  d’alimentació,  que  ha  de  ser  l’últim  en  ser
connectat. Començarem per connectar l’adaptador HDMI-VGA al cable VGA que
surt del monitor; l’altre extrem (el HDMI) el connectarem a la Raspberry. Tant el
teclat com el ratolí aniran connectats, cadascun, a un dels quatre ports USB 2.0 de
què disposa la monoplaca. És recomanable connectar-los un al costat de l’altre, o
un a sota de l'altre, per tal de deixar els altres dos fàcilment accessibles. Per últim
connectarem el cable de xarxa al port Ethernet.

V. Una vegada connectats tots els perifèrics, farem la connexió a la xarxa elèctrica.
Cal  connectar  el  monitor  i  veure  si  dóna  senyal  a  la  pantalla;  si  és  així,
connectarem el cable d’alimentació de la Raspberry a la xarxa (a l’endoll) i l’altre
extrem a la monoplaca. 

VI. A partir  d’aquest  punt  el  procés  d’instal·lació  del  sistema  operatiu  s’ha  iniciat.
Després d’uns segons, sortirà a la pantalla el menú principal que ens permetrà fer
la  instal·lació.  Aquest  serà  molt  semblant  al  que  es  mostra  a  la  Imatge  15.
Observeu que potser la resolució és massa petita i que no es veu tota la imatge.
Això és a conseqüència del fet que la Raspberry envia senyal digital per la sortida
HDMI sense saber que nosaltres estem fent servir un adaptador per connectar-la a
una sortida AVG. 

Si  ens  passes  això,  haurem de fer  (just  després  de  la  instal·lació  del  sistema
operatiu) unes modificacions en un arxiu del sistema, en concret l’arxiu: config.txt,
per aconseguir una resolució adequada a la nostra pantalla. Aquest pas el veurem
més endavant.
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Imatge 15: Finestra prèvia d’instal·lació del sistema operatiu Raspbian. 

VII. Per  fer  la  instal·lació  del  sistema  operatiu  Raspbian,  seleccionarem  l’opció
Raspbian -indicada  com a  recomanable  i  de  color  blau  a  la  Imatge  15  (més
endavant veurem què són les altres compilacions i per a què serveixen). Clicarem
al quadrat petit que té la icona a la seva esquerra i observarem que, una vegada
seleccionat, la icona  «Install (i)» es ressalta i  es fa accessible, és a dir,  que ja
podem iniciar la instal·lació, però abans és important indicar l’idioma d’entrada del
teclat  que farem servir.  A la part inferior de la pantalla veureu dues opcions, la
primera ens permetrà canviar l’idioma de la instal·lació i  en clicar-la veureu que
surten més idiomes, però no castellà o català, conseqüentment deixarem l’opció
«English», que ve per defecte. Al seu costat veurem una casella desplegable que
ens permetrà seleccionar l’idioma del teclat. Aquest pas és molt important, ja que el
sistema necessita  saber  quin  teclat  farem servir,  l’americà,  l’europeu,  l’europeu
amb la ñ i la l·l, etc. Cliqueu en el desplegable i seleccioneu indistintament «ca» o
«es» segons l’idioma que preferiu («ca» per a català i «es» per a espanyol)

VIII.Ara sí, una vegada escollit l’idioma podem clicar en la icona «Install (i)» que hi és a
la  part  superior  esquerra  de  la  finestra  d’instal·lació.  En  clicar,  apareixerà  una
finestra  advertint  que heu seleccionat  instal·lar  un sistema operatiu  i  que tot  el
contingut que hi hagi a la microSD s’eliminarà. Com que és el que volem fer, sense
por escollirem l’opció  «Yes».  Després de clicar,  els arxius que hem copiat  a la
microSD faran,  per  ells  mateixos,  la  instal·lació  del  sistema  operatiu  que  hem
seleccionat.  A la  part  inferior  de la  finestra  podreu veure una  barra  que es  va
omplint  indicant  el  procés  d’instal·lació.  En  uns  minuts,  el  sistema  s’instal·larà
completament. 

IX. Quan hagi finalitzat la instal·lació apareixerà una finestra indicant que el procés
s’ha fet satisfactòriament. Cliqueu «OK» i el sistema es reiniciarà tot sol i llegirà la
microSD per accedir al sistema operatiu que hem instal·lat (Imatge 16)[15]. 

Nota: No poso imatge de la interfície del sistema operatiu que acabeu d’instal·lar
perquè sigui una sorpresa.
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Imatge 16: Pantalla d’inici de càrrega d’arxius de Raspbian.

X. (Apunt:  per  aquells  grups  que  estigueu  provant  l’entrada  digital  DVI,  per
comparar-la amb l'analògica VGA.) Els monitors que tenen doble entrada, DVI i
VGA, funcionen amb una d’elles a la vegada, és a dir, que quan hem connectat la
Raspberry mitjançant l'adaptador HDMI-VGA, el monitor detecta el senyal analògic.

Si apaguem la Raspeberry i la connectem amb el cable HDM-DVI, i el monitor està
en senyal analògic, no veurem res a la pantalla. El que hem de fer és buscar el
botó  «source» al  monitor  que  ens  permetrà,  en  prémer-lo,  canviar  de  senyal
analògic a digital i viceversa. 

XI. Una  vegada  el  sistema  operatiu  s’ha  obert  i  veiem  la  interfície,  ja  el  tindrem
instal·lat.  Recordeu  que  si  la  resolució  no  és  bona o  en  volem una  altra  més
adequada  al  monitor  o  projector  que  estem  fent  servir,  cal  fer  unes  petites
modificacions  en un arxiu  que es  diu:  config.txt.  Per fer-ho heu de seguir  els
següents passos[15]:

1. Obrir el terminal, clicant a la icona amb forma de pantalla d’ordinador de
color negre (Imatge 17):

Imatge 17: Icona que dóna accés a terminal de sistema operatiu.

2. A continuació, sortirà una finestra com la que podeu veure a la Imatge 18,
després heu d’escriure el següent codi: sudo nano /boot/config.txt i clicar
enter.
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Imatge 18: Finestra de l'arxiu config.txt en el terminal. 

3. A la  finestra,  buscarem dues línies  concretes  i  farem les  modificacions
següents: 

1. #hdmi_group=1, i la modificarem per hdmi_group=2
2. #hdmi_mode=1, i la modificarem per hdmi_mode=35

Fixeu-vos que heu de treure el símbol #, si no els canvis no tindran efecte. 

4. Clica: control + X, per desar els canvis. Apareixerà la Imatge 19.

Imatge 19: Procés de desament dels canvis en l’arxiu config.txt.

5. Seleccionar: Y (yes) i a continuació clicar a l’enter.
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6. Escriure: sudo reboot + enter, per reiniciar el sistema. 

7. Si hem fet els passos correctament, en reiniciar-se el sistema, la pantalla
presentarà una resolució de 1280x1024 a 60 Hz de freqüència. 

Tots  aquests  passos  estan  més detallats  en l’apartat  XIII de la  instal·lació  de  
sistema operatiu Ubuntu Mate, ja que els passos són molt semblats.

5.7. Instal·lació del sistema operatiu Ubuntu Mate 15.10.3

XII. Consideració prèvia: des del moment en què es va realitzar aquest document fins
a l’execució del projecte, des de la pàgina oficial d’Ubuntu s’han anat posant a
disposició  dels  usuaris  noves  versions.  Es  pot  considerar  la  possibilitat  de
descarregar una versió més actualitzada del sistema operatiu Ubuntu Mate.  De
totes  maneres,  una  vegada realitzada  la  instal·lació,  el  mateix  software  es  pot
actualitzar  a  versions  més modernes  (aquest  fet  es  dóna també en el  cas  del
sistema operatiu Raspbian que acabem d’instal·lar).

XIII.El sistema operatiu Ubuntu Mate també l’hem d’instal·lar en una microSD, però en
aquest cas en comptes de copiar i enganxar els arxius, hem de muntar una imatge
«*.img» a la targeta microSD. Un arxiu  «*img» conté una còpia extraïble de la
informació d’un arxiu[16]. Aquests arxius poden ser muntats i funcionar com a disc
d’instal·lació o com a memòries òptiques virtuals, com és el cas dels DVDs o CDs.
En el nostre cas, farà la funció de disc d’instal·lació d’un sistema operatiu. Aquests
arxius van ser creats per Apple i es feien servir en MAC OS 9. 

XIV.Per tal de poder muntar la imatge del sistema operatiu Ubuntu Mate en la nostra
targeta microSD, caldrà fer servir el software SD Win32-Disk-Imager (si treballem
sota l’entorn de Windows). Cal recordar, que abans de fer el muntatge hem d’haver
donat format prèviament a la nostra MicroSD, tal com hem fet en la instal·lació del
sistema operatiu Raspbian. Si mirem el guió, per arribar fins aquest punt hem de
seguir els passos de la instal·lació de l'anterior sistema operatiu fins al punt 7 o 9,
segons el nivell de format que volem donar o que requerirem. Inicialment, fins al
punt 7 serà suficient. 

XV. Una vegada hem donat format a la nostra targeta microSD, obrirem el programa
SD Win32-Disk-Imager que el  trobarem a l'escriptori  de l'ordinador  central.  En
obrir-lo, fent doble clic en la icona, ens apareixerà la Imatge 20.

Imatge 20: Finestra inicial del programa Win32 Disk Imager.
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En aquesta imatge podem veure la següent informació. A la zona superior, hi ha la
part de l'explorador que ens permetrà navegar pel nostre disc dur i seleccionar la
imatge (arxiu *img) que volem muntar. A la dreta d’aquesta secció, veurem la unitat
on muntarem la imatge. En la Imatge 20 apareix seleccionada la unitat F:\. Com
abans, ens hem d’assegurar que coincideixi la lletra seleccionada en aquest menú,
amb la lletra que Windows ha donat a la unitat microSD. Per fer-ho, hem d’anar a
l’explorador de Windows i comprovar-ho.

XVI. Una vegada comprovat, cliqueu a la icona blava en forma de carpeta de la
Imatge 21 i se us obrirà l’explorador de Windows que permetrà seleccionar l’arxiu
IMG que volem muntar. Per a seleccionar la imatge haurem de seguir la següent
ruta:  C:\Users\user\Documents\SistemesOperatius\ubuntu-mate-15.10.3;  o
seguir els següents passos:  Escriptori > Carpeta: Sistemes Operatius -Accés
Directe > Carpeta:  ubuntu-mate-15.10.3 > Seleccionar l’arxiu:  ubuntu-mate-
15.10.3.img > Finalment clicaren a l’ocpió Obrir. 

Imatge 21: Exemple d’una imatge seleccionada i preparada per ser muntada.

Arribats a aquest punt, només caldrà donar al botó «Write» per escriure la imatge
(o muntar-la) a la unitat on hi ha la microSD. 

Imatge 22: Finestra d’advertiment que ens indica, que en copiar l’arxiu IMG, s’esborrarà tot el
contingut previ de la unitat. 

Com que aquest programa el que fa és sobreescriure totalment el contingut de la
targeta microSD, esborrant tot el contingut prèviament guardat, sortirà la Imatge 22
que ens demanarà confirmar la  sobreescriptura.  Com que és el  que volem fer,
cliquen al botó «Yes».
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Imatge 23: Procés de còpia o escriptura de l’arxiu IMG.

En realitzar  l’acció,  el  programa escriurà  l’arxiu  IMG i  podrem veure el  procés
(Imatge 23), tant el percentatge d’escriptura realitzat, com la velocitat d’escriptura
expressada en MB/s. Si el procés es completa correctament, sortirà la finestra de
la Imatge 24. En aquest punt, només caldrà clicar en el botó «OK»

Imatge 24: Finestra que indica que el procés d’escriptura s’ha realitzat correctament.

Amb el procés d’escriptura realitzat, tancarem el programa SD Win32-Disk-Imager,
i extraurem («amb seguretat») la targeta microSD de la mateixa manera que vam
fer en la instal·lació del sistema operatiu Raspbian. Si no us en recordeu, mireu
l’apartat II del procés d'instal·lació de Raspbian.

XVII. És molt probable que la primera vegada que connectem la Raspberry Pi  al
nostre monitor no enviï el senyal de vídeo adient al monitor que estem fent servir.
Això  és  a  causa  del  fet  que  els  monitors  que  tenim  disponibles  a  la  sala
d’informàtica, no admeten resolucions ni freqüències molt elevades. En la majoria
dels casos, poden acceptar resolucions que van des de 800x600 a 1280x1024 amb
taxes  de  freqüència  de  50  Hz  a  60  Hz.  Si  en  seguir  el  punt  següent  (VII),
l’adaptador no envia el senyal adequat, hem de realitzar unes petites modificacions
en l’arxiu config.txt del sistema operatiu[15]. 

XVIII. Per modificar aquest arxiu, el primer que hem de fer és accedir a ell, tornant a
connectar la microSD (amb el seu adaptador) al lector de targetes frontal que hi ha
a l’ordinador central.  Abans de modificar res,  farem una còpia de seguretat
d’aquest arxiu  (Imatge 25), i la guardarem a l’ordinador central, a la carpeta del
vostre grup que trobareu a l’escriptori (1I, 2I, 3I, 1T, 2T, 3T, sent «el número», el
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número de grup, «I» fa referència als que sou de l’assignatura d’informàtica i «T»
als que sou de l’assignatura de tecnologia).

Fer una còpia de seguretat és important, per què modificar aquest arxiu implica
modificar les característiques d’inici del sistema operatiu, i  si modifiquem alguna
cosa sense voler o modifiquem algun paràmetre sense saber què estem modificant,
és molt probable que el sistema operatiu no arrenqui correctament i no funcioni. 

Imatge 25: Procés de còpia de seguretat d’un arxiu d’arrancada.

Per accedir-hi, tornem a clicar sobre la unitat on està instal·lat el sistema operatiu
(F: a la Imatge 24),  busquem l’arxiu  config.txt,  cliquem al  botó de la dreta del
ratolí, s’obrirà una finestra, busquem l’opció: Edit with Notepad ++ i cliquem una
vegada al botó de l'esquerra del ratolí, tal com podeu veure a la Imatge 26.

Imatge 26: Procés d’obertura d’un arxiu TXT per a la seva modificació. 
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 Una vegada fet això, apareixerà la Imatge 27.

Imatge 27: Finestra de l’arxiu config.txt. 

Amb aquest petit programa podrem veure les línies de comandament numerades,
això fa que sigui relativament fàcil accedir a aquelles que ens interessa modificar.
Amb  el  ratolí  o  amb  els  cursors  baixarem  fins  a  trobar  una  línia  on  posi:
#hdmi_group=1 (és  molt  probable  que  sigui  la  195,  si  hem fet  servir  tots  la
mateixa actualització del sistema operatiu). El que hem de fer és esborrar  «#» i
posar 2 en comptes d'1, quedant d’aquesta manera: hdmi_group=2. 

Per defecte ve definit com a «group=1», si deixem aquesta opció, li estem diem al
sistema operatiu que connectarem la Raspberry a una pantalla d’alta resolució o
CEA (Consumer Electronics Association). Com que nosaltres farem servir monitors
antics, hem de seleccionar l'opció 2, que serveix per indicar al sistema operatiu
que  connectarem la  Raspberry  a  un  monitor  d’ordinador  convencional  o  DMT
(Display Timing Monitor).  A més,  hem de treure el  símbol  «#» per  indicar  que
volem que el sistema operatiu llegeixi aquesta línia i faci el que indica. En el nostre
cas, estem indicant que farem servir un monitor antic. 

A continuació hem de modificar una altra línia; busquem la línia: #hdmi_mode=1
(és molt probable que sigui la línia 297), i feu la següent modificació: esborreu el
«#», perquè la línia sigui llegida. Ara mireu la imatge següent (Imatge 28).
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Imatge 28: Llista de resolucions de pantalla CEA i DMT.

En aquesta imatge podeu veure una sèrie de línies marcades amb groc (si esteu
consultant  aquest  document  en  format  digital;  si  no,  no  es  veuran  les  línies
grogues). La primera línia que veiem és la que ja hauríem d’haver canviat (treure #
i  substituir  1 per2),  a  continuació  veiem marcades les dues columnes (CEA i
DMT) que indiquen les possibles resolucions de pantalla que podem escollir. He
marcat en groc la número 35 que fa referència a una resolució de 1280x1024 a 60
Hz, aquesta és una resolució molt bona per als nostres monitors. Per seleccionar-la
modificarem  el  número  1  de  la  línia  d’abans  (la  297)  per  35,  quedant  així:
hdmi_mode=35. D’aquesta manera, haurem esborrat el símbol «#» i canviat l'1 pel
35 (el mode=1, com podeu veure a la imatge,  fa referencia a una resolució de
640x350, massa petita per a treballar còmodament en aquests monitors). 

Recapitulant (canvis a realitzar):

Línia 195: #hdmi_group=1, modificar a hdmi_group=2
Línia 297: #hdmi_mode=1, modificar a hdmi_mode=35

Aquests  canvis,  s’han  de  guardar  (Imatge  27).  Cliquem  a:  «Arxiu»,  busquem
l’opció  «Desar» i desem el treball.  Una vegada fer tot això, quan connectem la
Raspberry, per defecte s’iniciarà amb una resolució de  1280x1024, adient per a
treballar amb els monitors que disposem. 

Aquesta modificació es pot realitzar també des del terminal del sistema operatiu,
però amb dos clars inconvenients: un és que hem de fer la còpia de seguretat a la
targeta microSD des del terminal, i l’altre és que el procés d’instal·lació (que veureu
a continuació) s’haurà de fer a baixes resolucions amb la incomoditat que implica
treballar amb parts de la pantalla que no es veuen directament. De totes maneres,
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si volem modificar la resolució de la sortida de vídeo HDMI d’una manera ràpida,
només  hem  d’accedir  a  aquest  arxiu  des  del  terminal  i  modificar  la  línia
hdmi_mode=35 i posar el número de la llista (imatge 21) referit a la resolució i
freqüència  més adient  a  les  nostres  necessitats.  Per  fer-ho hem de  seguir  els
passos que apeteixen en el punt XIII.
 

XIX. Extreta la targeta microSD de l’ordinador central, la inserirem a la Raspberry,
de la mateixa manera que vam fer amb la instal·lació de l'anterior sistema operatiu
(podeu  mirar  l’apartat  III).  Per  tal  de  fer  totes  les  connexions  (en  cas  que  no
estiguin ja fetes de l’anterior instal·lació) seguiu els passos  IV i  V. Una vegada
connectada  a  la  xarxa  la  Raspberry,  el  procés  d’instal·lació  s’iniciarà.  Després
d’uns segons, a la pantalla apareixerà el logotip d’Ubuntu Mate (Imatge 29)[17][18].

Imatge 29: Imatge inicial en la instal·lació.
Atribució: By Ubuntu MATE Team (https://ubuntu-mate.org/gallery/Screenshots/) [CC BY-SA 4.0

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Link: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Ubuntu_MATE_14.10.png

XX. Després d’uns segons apareixerà la primera finestra, on hem d’escollir l’idioma de
la instal·lació.  En el nostre cas escollirem  Català per defecte i  clicarem al  botó
«continua». A la següent pantalla haurem d’escollir la ubicació, és a dir, en quina
regió del món ens trobem; al panel inferior escriurem, Barcelona i clicarem al botó
«continua». A la tercera finestra, haurem d’escollir la disposició del teclat, o el que
és  el  mateix,  l’idioma  i  les  seves  variants;  en  el  nostre  cas  buscarem  l’opció
«Espanyol» al menú de la dreta i l’opció «Espanyol – Català (Espanya, L amb el
punt volat)» en el menú de l’esquerra. A més, hi ha un espai a la part inferior on
podem escriure per provar el teclat; podeu provar tecles específiques dels nostres
idiomes com la Ñ i el punt volat.

Aquest pas, encara que sembli banal, és molt important perquè el sistema operatiu
ha de saber quin teclat fareu servir, per a definir correctament la configuració de les
tecles. En cas de seleccionar incorrectament l’opció, lletres i símbols, com ara la Ñ i
el punt volat, entre d’altres, no es podran fer servir i/o no hi haurà correspondència
entre el caràcter de la tecla que preneu i el que sortirà a la pantalla. Una vegada
seleccionades les dues opcions, clicarem al botó «continua» com hem fet fins ara. 
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A la següent pantalla i  en la primera casella, haurem d’escriure un nom, podeu
posar un nom general  per al  vostre grup.  En escriure un nom, automàticament
l’instal·lador  donarà  nom a l’ordinador  i  a  l’usuari  (fent  servir  el  nom que hem
introduït). Per últim caldrà escriure una contrasenya. És important que anoteu i
guardeu curosament, tant el nom de l’usuari com la contrasenya. 

Per tal de fer el procés d’accés al sistema operatiu (una vegada instal·lat) menys
molest,  seleccionarem la  casella  «Entra de manera automàtica». Per  defecte,
està seleccionada l’opció «Fes que calgui una contrasenya per entrar». Com hem
fet fins ara, clicarem al botó «continua». En les tres Imatges successives (30, 31 i
32), veureu les tres finestres que us trobareu en el procés d’instal·lació. 

Imatge 30: Finestra de selecció de l’idioma del teclat.

Imatge 31: Finestra de selecció de la ubicació.

Muntatge d'ordinadors amb plaques Raspberry Pi 3 i software lliure 32



Màster universitari en Formació del Professorat
d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Imatge 32: Finestra d’introducció del nom de l’usuari i de la contrasenya.

XXI. En  aquest  punt  començarà  la  instal·lació  del  sistema  operatiu.  Després
d’aproximadament  un  minut,  el  sistema  es  reiniciarà  i  entrarà  directament  a
l’escriptori del Sistema Operatiu (igual que abans, no posaré la imatge del sistema
operatiu perquè sigui una sorpresa). El procés d’instal·lació ha finalitzat i ja tenim
l’ordinador gairebé a punt per fer-lo servir. Només ens caldran alguns retocs. 

XXII. Si proveu de navegar per Internet, clicant a la icona de l'explorador Firefox que
trobareu a la barra superior, veureu que no és possible. Això és a causa del fet que
el sistema no té actualitzada l’hora. La Raspberry no porta la pila que porten els
ordinadors convencionals per guardar l’hora, per una qüestió d’alleugeriment de
pes de la placa, i per tant, per a mantenir l’hora, el sistema operatiu fa servir el
sistema NTP, de les sigles: «The Network Time Protocol». És a dir, que el sistema
es posa en hora cada vegada que es connecta a Internet. 

Com que el motiu per no poder accedir a Internet és l’hora del sistema, l’única cosa
que hem de fer és seleccionar-la manualment. Cliquem amb el botó dret del ratolí
a la icona de l'hora que hi és a la part dreta de la barra superior. Cliquem a l’opció
«preferències» amb el botó esquerre del ratolí. Apareixerà una finestra amb tres
pestanyes; seleccionem la pestanya «Ubicacions» (si no està ja preseleccionada) i
cliquem al botó «Propietats de l’hora». Una vegada clicat, podem determinar en el
menú que hi apareix, la data (dia, mes i any) i l’hora. Determinat tot, cliquem el botó
«Establiu l’hora del sistema». En clicar, ens sortirà una finestra d’error que indica
que no s’ha pogut realitzar l’acció, però si mireu l’hora i el dia a la part esquerra de
la barra de menú, podreu veure que indica el dia i l’hora que acabeu de determinar.
Cada vegada que el sistema operatiu es connecti  a Internet es posarà en hora
automàticament.  Ara,  si  torneu a clicar  en la  icona de Firefox,  podreu navegar
sense problemes.

XXIII. A diferència de Raspbian, Ubuntu Mate no es pot redimensionar o el que és el
mateix, expandir, és a dir que no podem tenir accés a tota la memòria de la targeta
microSD. Si recordeu, hem muntat la imatge en una microSD de 16 Gb. Si cliquem
a la icona «Carpeta de l'usuari», que hi ha a l’escriptori d’Ubuntu, podrem veure a
la part inferior de la finestra que s’obre, que tenim aproximadament 350 MB lliures
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de memòria. Si considerem que el sistema operatiu, una vegada instal·lat, ocupa
aproximadament uns 4 Gb (4000 MB) i la microSD és de 16 GB (16000 MB), ens
haurien de quedar 12 GB (12000 MB). Per tal de poder expandir la memòria hem
d’accedir al terminal del sistema operatiu, i mitjançant uns codis redimensionar-la
seguint els passos següents:

1. Obrir el terminal: per fer-ho, hem de seguir la següent ruta: Aplicacions >
Eines del sistema > Terminal del Mate (Imatge 33), clicarem i s’obrirà el
terminal amb un aspecte semblant a la Imatge 34. 

Imatge 33: Seqüència per obrir el terminal en Ubuntu Mate.
Font: http://libernix.blogspot.com.es/2015/01/ubuntu-mate-o-como-volver-gnome-2-sin.html

Bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported 

Imatge 34: Imatge del terminal.
Font: http://www.jtagelectronics.com/?p=128

2. En el terminal hem d’escriure la següent seqüència:

1. sudo fdisk /dev/mmcblk0. A continuació clicarem a l’enter.

2. Ens demanarà el  password que com a usuaris hem determinat en la
instal·lació, l’escrivim i donem a l’enter.
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3. Ens  sortirà  un  missatge  de  benvinguda i  una  línia  per  continuar
escrivint més codis. Ara el que farem serà eliminar la partició número 2,
que és la que volem redimensionar. Escriurem: d, ens sortirà: partition
number (1,2, default 2);  escrivim  2 i  li  donem a  l’enter.  Veurem el
missatge: Partition 2 has been deleted.

4. Ara hem de crear una altra vegada la partició i escriurem: n + enter ; p
+  enter;  2  +  enter;  i  dos  cops més  enter  (sense  escriure  res).
Sortirà un missatge que ens diu que s’ha creat una nova partició de
14,9 GB. 

5. El que hem de fer ara és guardar els canvis; per fer ho escriurem: w i
li donarem a l’enter. Ara, sense tancar la finestra del terminal, haurem
de reiniciar el sistema; anirem a la icona d’encesa (a la part dreta de
la barra superior), clicarem, ens sortirà una nova finestra, i li donarem
al botó «reinicia».

6. Una vegada reiniciat el sistema operatiu,  tornem a obrir el terminal,
escriurem el següent:  sudo resize2fs /dev/mmcblk0p2 i clicarem a
l’enter.

7. Ens tornarà a demanar el password, l’escrivim i li donem a l’enter.

8. Si ho hem fet tot bé hauríem de tenir disponible tot l’espai sobrant de la
microSD. Una forma de comprovar-ho és tornant a clicar en la carpeta
d’usuari, com hem fet en els pas X, i veure si a la part inferior de la
finestra que s’obra podem veure uns 12 Gb lliures[19]. 

XIII. Passos a seguir per a modificar la resolució de sortida de la imatge des de HDMI:

I. Obrir el terminal com hem fet en el punt XXIII apartat 1.

II. Quan s’obri el terminal (Imatge 34) escriurem: sudo nano /boot/config.txt
que ens donarà accés a l’arxiu des del terminal. Cliquem enter i ens sortirà
la Imatge 35 (recordeu, que cada vegada que voleu fer un canvi al terminal
el sistema us demanarà la vostra clau):

Imatge 35: Finestra de l’arxiu config.txt en el terminal.
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III. Dins del terminal heu de buscar les línies on posi:

#hdmi_group=1 i
#hdmi_mode=1

A continuació farem les mateixes modificacions que hem fet en el punt 
VIII.

Modificar a hdmi_group=2
Modificar a hdmi_mode=35

IV. Desarem els canvis clicant: control + X (^X = Exit), com podeu veure a la
part inferior de la Imatge 35 del terminal.

Imatge 36: Procés de desament de l’arxiu config.txt una vegada modificat.

V. Ens  demanarà  si  volem  desar  els  canvis;  li  diem  que  sí,  clicant  Y.  A
continuació ens demanarà el nom de l'arxiu; per defecte sortirà el mateix:
config.txt;  cliquem a  l’enter  i  ja  estarà  guardat  (Imatge  36).  Per  últim,
escriurem:  sudo reboot al  terminal  per  a  reiniciar  el  sistema i  que  els
canvis tinguin efecte. Si tot ho hem fet correctament, en el moment que es
reiniciï el sistema, veurem la pantalla amb la resolució escollida.

XIV.Quan s’iniciï  el  sistema, apareixerà una finestra de benvinguda a Ubuntu Mate;
aquesta finestra ens permet estar en contacte amb la comunitat d’Ubuntu i poder
accedir a un munt de programes. El primer pas és instal·lar el programa «Ubuntu
Software Centre», per fer-ho cal clicar a la icona gran verda on posa «Software»,
a continuació al botó  «More Apps» que també és de color verd, i clicar al botó
«Install» de  l’aplicació  «Ubunto  Software  Centre»,  que  concretament  és  la
primera que ens sortirà com a opció a la nova finestra. Per fer qualsevol canvi en el
sistema, Ubuntu ens demanarà la contrasenya, per això és tan important apuntar-la
i  guardar-la  curosament,  la  introduïm i  l’aplicació  iniciarà  la  instal·lació.  Aquest
procés és força llarg, per tant és recomanable realitzar-lo al final de la sessió. 

Aquest programa, que és un repositori d’un munt d’aplicacions i programes, també
es pot instal·lar des del terminal. Per fer-ho, l’obrim i escrivim: sudo apt-get install
software-center i cliquem enter. Veureu com a la pantalla del terminal es comença
a descarregar i a instal·lar aquest programa. Uns dels avantatges més importants
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de fer les instal·lacions des del terminal rau en el fet que són més ràpides, a més
que fan que ús acostumeu a fer servir codis per a fer modificacions en el sistema,
sent aquest fet, una molt bona forma d'aprendre. 

Una forma molt ràpida d’actualitzar els paquets d’Ubuntu és fer-ho des del terminal,
escrivint  la següent línia de comandaments:  sudo apt-get update i  li  donem a
l’enter. Després d’uns segons el sistema estarà posat al dia. Seguidament escrivim:
sudo  apt-get  upgrade per  a  fer  la  instal·lació  de  les  actualitzacions.  Si  hem
instal·lat  una  versió  antiga,  el  millor  que  podem  fer  és  actualitzar  el  sistema
mitjançant  aquests  codis.  De  totes  maneres,  el  sistema  operatiu  ens  avisarà
regularment, en forma de finestra emergent, cada vegada que calgui actualitzar els
paquets. Quan passí això, el més recomanable i ràpid és tancar la finestra d’avis,
obrir el terminal i fer l’actualització com acabem de veure. De fet és una molt bona
idea, fer aquesta actualització de tant en tant, sense esperar que el sistema ens
avisi. D’alguna manera fent això, sereu vosaltres els que començareu a controlar el
sistema i no a l’inrevés[15]. 

5.8 Aspectes a considerar

5.8.1 Sortida d’àudio (digital o analògica)

Raspberry Pi té dues sortides d'àudio: una digital a través de la sortida HDMI i altra analògica, a
través de la sortida composta de vídeo i àudio (sortida de jack per auriculars). Si estem fent
servir un adaptador HDMI-VGA no tindrem so, ja que l’entrada VGA és només de vídeo; per
tant hem d’habilitar la sortida analògica de la Raspberry Pi. Per fer-ho, hem d’obrir el terminal i
escriure:

amixer cset numid=3 X

On X val 0 quan està en mode automàtic, 1 quan es vol activar la sortida analògica i 2 si es
vol activar la sortida digital a través de la sortida HDMI[15]. 

5.8.2 Manteniment del sistema operatiu

Una de les tasques més importants que s’han de tenir en compte per tal que la Raspberry Pi
funcioni correctament és el procés de manteniment del sistema. Cal considerar que aquest
procés serà diferent segons el sistema operatiu que fem servir, en el cas de fer servir Raspbian
o un altre basat en Debian, farem servir l’arrel: apt-get. 

El primer que s’ha de fer és actualitzar els repositoris de paquets fent servir el comando: sudo
apt-get  update.  Una  vegada  s’han  actualitzat,  executarem  el  comando:  sudo  apt-get
upgrade, per instal·lar les noves versions de tots els paquets prèviament instal·lats. 

No només és important actualitzar els paquets, sinó que també ho és actualitzar el kernel i el
firmware. El kernel d’un sistema operatiu és la part del mateix que té les funcions més vitals i
conjuntament  amb el  firmware  implementa  el  grup  d’instruccions  per  comunicar-se  amb el
hardware del nostre dispositiu. 

Per fer-ho, executarem el programa rpi-update amb el comando:  sudo rpi-update.  Com que
tots aquests processos es realitzen mitjançant paquets que es descarreguen per la web, és
necessari tenir connexió a Internet. Per verificar que l’actualització del firmware i del kernel s’ha
fet correctament podem executar el comando:  /opt/vc/bin/vcgencmd version per comprovar
que la versió del firmware, i el comando: uname-a, per la versió del kernel[13][15].
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5.9 Realització de la memòria

Una vegada heu aconseguit instal·lar amb èxit els dos sistemes operatius farem el següent:

• Provar per exemple Python, Mathematics , Scrach i Minecraft Pi amb petites
activitats. 

• La  realització  d’una  memòria  on  s’expliquin  els  passos  que  heu  seguit  en
aquest  projecte,  així  com,  incloure  les  característiques  principals  de  la
Raspberry Pi.  A més, heu de preparar una presentació curta en Impress, a di
efecte  d’enviar-la  via  correu  electrònic  a  altres  escoles  o  centres  de
l’administració que puguin estar interessades en aquest servei. 

• Aquesta mateixa presentació la fareu servir per fer una demostració a un grup
de professors del centre, on els explicareu les seves virtuts i els engrescareu a
fer-la  sevir  com a ordinador  personal,  oferint-vos  vosaltres  mateixos com a
equip de suport i manteniment tècnic del dispositiu. Per altra banda, aquesta
presentació  us  servirà  com a  assaig  per  a  quan la  feu a  altres  professors
d’altres centres. En aquesta presentació s’ha d’incloure:

▪ Les característiques principals de la monoplaca.
▪ Quina  utilitat  podem  trobar,  tant  en  l'àmbit  del  re-aprofitament  de

material per al seu ús com a ordinador personal, com les possibilitats
que ens proporciona en l’assignatura de Tecnologia. 

▪ Avantatges i inconvenients de sistemes operatius lluïres. La necessitat
de tenir un informàtic al centre amb coneixements de Linux, etc. 

▪ Característiques i components de la monoplaca.
▪ La monoplaca en funció ordinador (instal·lació dels sistemes operatius,

i d’altres pluggins necessaris, etc.)
▪ Utilització  de  la  monoplaca  en  l’assignatura  de  Tecnologia:  Utilitat,

programes, Arduino, etc. 
▪ Caldrà explicar  quin  tipus de material,  cables i  perifèrics  podem fer

servir (cables AVG, DVI, HDMI, teclats, monitors, ratolins, etc.).
▪ Gran part del document i de la presentació es pot basar en imatges. 

• La documentació la podeu preparar fent servir la Raspberry Pi com a ordinador
i  el  software  lliure  ofimàtic,  LibreOffice,  que  ja  ve  prèviament  instal·lat  en
ambdós sistemes operatius. 
 

• El  projecte  l’heu  realitzat  en  parelles.  Cada  parella  prepararà  la  seva
documentació i l'enviarà a un institut de secundària proper. Recordeu que esteu
oferint un servei. Heu de pensar:

▪ Quins  elements  ha  de  tenir  el  document  que  el  faci  entenedor  i
atractiu?

▪ Com distribueixo les diferents parts del document?
▪ Com faig el resum de cada part? Quines imatges puc ficar?
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6. APRENENTATGE I SERVEIS

6.1 Què és l’aprenentatge basat en serveis?

Tot i la pluralitat d'experiències d'APS[20] (Aprenentatge i Serveis), amb accents i sensibilitats
diferents, hi ha un cert grau d'unanimitat en definir-lo com una activitat complexa que integra el
servei a la comunitat amb l'aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors. En
l'APS es fonen intencionalitat pedagògica i intencionalitat solidària. És una proposta innovadora
que  parteix  d'elements  tan  coneguts  com  el  servei  voluntari  a  la  comunitat  i  l'adquisició
d'aprenentatges.

L'aprenentatge  basat  en  serveis  és  una  proposta  educativa  que  combina  processos
d'aprenentatge  i  de  servei  a  la  comunitat  en  un  sol  projecte  ben  articulat  en  el  qual  els
participants  es  formen  tot  treballant  sobre  necessitats  reals  de  l'entorn  amb  l'objectiu  de
millorar-lo. És, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social.

La relació circular que s'estableix entre l'aprenentatge i el servei genera una nova realitat que
intensifica els efectes de cada un per separat. L'aprenentatge millora el servei a la comunitat,
perquè aquest  guanya en qualitat,  i  el  servei  dóna sentit  a l'aprenentatge,  perquè allò que
s'aprèn es pot transferir a la realitat en forma d'acció.

6.2 Característiques

Un mètode per a l'educació formal i no formal, per a totes les edats i que ha de comptar 
amb un espai temporal precís:

S'aplica  en  àmbits  educatius  formals  i  no  formals,  a  qualsevol  edat  i  en  totes  les  etapes
educatives. Convé situar les experiències dintre de les possibilitats temporals de cada institució.
En l'educació formal es poden col·locar en: tutories, crèdits de síntesi o de recerca, pivotant en
una o diverses matèries,  activitats  extraescolars,  o en un temps destinat  específicament  al
tema. Pel que fa a l'educació no formal, s'ubicaran en: colònies, campaments, camps de treball,
trobades setmanals i altres.

Un servei per aprendre i col·laborar en el marc de la reciprocitat:

Concep el  servei  com una resposta  a  necessitats  reals  de la  societat:  protecció  del  medi
ambient,  recuperació  del  patrimoni  cultural,  ajuda  a  grups  socials  amb necessitats,  etc.  El
servei permetrà aplicar coneixements previs, formular interrogants intel·lectuals i cívics, i ser
font d'experiències que obrin a noves adquisicions. Serà un esforç de cooperació, un exercici
de responsabilitat  i  un espai de col·laboració recíproca on totes les parts ofereixen i  reben
quelcom de valor.

Un procés d'adquisició de coneixements i competències per a la vida:

Desenvolupa processos conscients, planificats i sistemàtics d'ensenyament i aprenentatge que
relacionen  tasques  de  servei  amb  continguts  i  competències  rellevants.  L'educació  formal
posarà en joc continguts factuals, procedimentals i de valor propis de les matèries escolars fins
a convertir-los en competències que permetin enfrontar-se i resoldre els problemes vitals de la
comunitat.  L'educació  no  formal,  després  de  prendre  consciència  de  les  competències  i
continguts que activen les seves propostes i formes d'intervenció, tractarà intencionalment les
competències  i  continguts  formatius  relacionats  amb  el  servei  a  la  comunitat  que  impulsa
l'entitat.
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Un mètode de pedagogia activa i reflexiva:

S'inspira en una pedagogia de l'experiència, participació activa, reflexió, interdisciplinarietat i
resolució de problemes, cooperació, immersió en pràctiques de valor i avaluació múltiple. Una
pedagogia d'aquestes característiques requereix que l'educador sigui més que un ensenyant.

Una xarxa de "partenaires" i instàncies de connexió i suport:
Requereix un treball en xarxa que coordini les institucions educatives -escolars i no escolars- i
les entitats socials  que intervenen a la realitat.  Aquesta aliança permetrà a les institucions
educatives obrir-se al seu entorn i  a les entitats socials exercir una influència formativa que
completi l'acció de les institucions educatives i contribueixi a l'ideal de la ciutat educativa, on tot
el  teixit  ciutadà exerceix alguna acció formativa.  També convé comptar  amb l'ajuda d'altres
instàncies destinades a crear vincles de partenariat entre les institucions educatives i la resta
d'entitats socials.

Activitats amb impacte formatiu i transformador:

Incideix en l'aprenentatge de continguts intel·lectuals, afectius i de comportament; desenvolupa
competències aplicables a diversos àmbits vitals; reviu el pensament crític i la responsabilitat
cívica; transmet valors i virtuts que fomenten el desenvolupament personal i la ciutadania, i
contribueix a millorar l'entorn social, així com les institucions implicades en el projecte.

6.3 Implementació de l’aprenentatge i servei

La introducció de la monoplaca Raspberry a l’institut té com a past posterior, la implementació
d’un  servei  a  altres  centres  públics  adscrits  al  Departament  D’ensenyament;  encara  que
d’aquest servei el podrien aprofitar diferents institucions públiques no relacionades directament
amb  l’educació,  com  ara  diverses  entitats  que  articulin  teixit  veïnal  o  altres  institucions
públiques de l’administració. De totes maneres, com que és molt probable que altres instituts de
la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, i fins i tot de la ciutat veïna Cornellà, poden trobar-se en
una situació semblant, és a dir, un problema amb la gestió de material informàtic obsolet o en
desús, es podria iniciar la implementació del servei en algun d’ells.

La idea inicial seria ubicar l’activitat dins de l'àmbit educatiu formal, és a dir, durant el curs i
inclòs  en  les  assignatures  d’informàtica  i  de  tecnologia  de  4t  de  l’ESO,  i  fins  i  tot  en
l’assignatura  de  Tecnologia  Industrial  de  1r  de  Batxillerat.  Call  llavors,  posar  en  contacte
diferents instituts  o escoles de l'entorn,  interessades en el  servei  i  que complexin amb els
requisits per poder dur-la a terme. La comunicació entre els centres es va realitzar mitjançant
correu electrònic o trucada directe. Des del departament de Tecnologia, l’escola es va posar en
contacte amb els següents instituts:

7. POTENCIALS COL·LABORADORS

L’objectiu  és  posar  en  coneixement  a  altres  centres  d’educació  secundària  i  batxillerat,  el
projecte de la monoplaca Raspberry que els alumnes del centre, on he fet les pràctiques del
màster, han engegat aquest any, per a concordar un compromís per implementar el servei de
cara a l’any que ve. Per fer-ho, els docents hauran d'incloure en la programació de l’assignatura
d’informàtica i de tecnologia de 4t de l’ESO, el projecte per acabar-ho d’implementar al centre,
primer, i als instituts amb els quals s’hagi arribat a un acord, després. Com que el TFM s’ha
hagut de realitzar al final del curs, la implementació durant el curs present no ha estat possible
en  la  seva  totalitat;  per  tant,  l’objectiu  mínim  del  TFM és  deixar  el  projecte  en  forma  de
documentació a disposició dels docents, preparat per implementar-ho el curs vinent.  
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El primer contacte es va realitzant via e-mail, enviant un correu als departaments de tecnologia
d’onze instituts de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat i sis de la ciutat de Cornella, explicant el
projecte i el servei que els alumnes podien oferir cara el curs vinent. Se’ls animava a participar i
a  posar-se en contacte  amb el  departament  de Tecnologia  del  centre  per  a col·laborar  en
aquest o en altre projecte i se’ls convidava al centre a veure la feina dels alumnes i el projecte
en general. Se’ls indicava que els alumnes els farien arribar una petita presentació oferint el
projecte i explicant-lo.

Com que alguns instituts són a prop del centre, personalment es va fer una visita a cinc d’ells,
amb l’objectiu  de comprovar  de primera mà,  tant  la  predisposició  com les característiques
(realitat) del centre, per veure la viabilitat de portar a terme el projecte. 

Tres instituts es van mostrar interessats a participar i  ens van comunicar que esperarien el
correu amb el servei (dos a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat i un de Cornella). En concret,
un  centre  de  L’Hospitalet  de  Llobregat  té  un  projecte  de  reaprofitament  d’ordinadors  de
sobretaula  molt  antics (i286/386) cara l’any vinent,  i  es van mostrar  interessats perquè les
característiques tècniques i les prestacions de la monoplaca Raspberry Pi, són superiors als
ordinadors prèviament esmentats. Ens van comunicar que si  veuen que els ordinadors són
massa antics i no funciona el seu projecte, es posarien en contacte amb l’escola per col·laborar
en el projecte de la Raspberry Pi.

Per altra banda, una professora del Departament de Tecnologia d’un centre de Cornella va
respondre a l'e-mail expressant gran interès en el projecte i sol·licitant més informació. Vaig
comunicar aquest interès al responsable del departament de Tecnologia del centre on faig les
pràctiques,  i  vam acordar,  per  una  banda,  que  quan el  document  presentat  pels  alumnes
estigués preparat i  revisat, s’enviaria a les escoles interessades, i per altre, fer una visita a
l'institut de Cornella per veure de primera mà les possibilitats reals d’implementar el projecte.  

8. DIMENSIÓ DOCENT

8.1 Documentació pel docent

Aquesta  part  del  document  està  destinada  als  docents  i  pretén  explicar  resumidament  el
projecte de la introducció de la monoplaca Raspberry Pi 3 en centres educatius que presentin
les característiques adients, i el context específic a tal efecte. 

Per portar a terme aquest projecte, el docent, haurà de fer servir la documentació que es posa
a disposició dels alumnes, és a dir, el guió del projecte, on s’explica com fer la instal·lació de
dos sistemes operatius basats en Linux en una Raspberry Pi, a més dels passos a seguir per a
fer  les  connexions  i  la  manera  d'aprofitar  el  material  informàtic  més  obsolet  d’un  centre
educatiu. 

El TFM està dividit en tres parts bàsiques. La primera explica les característiques principals de
la  monoplaca;  la  segona,  és  la  part  central  del  projecte,  i  desenvolupa  tot  el  procés
d’inventariat,  connexions, instal·lació dels sistemes operatius (amb la seva posada a punt o
optimització i la memòria que els alumnes han de preparar) i, per últim, la tercera és un recull
d’activitats que és poder dur a terme tant durant el procés (algunes) com posteriorment (veure
l’Annex que complementa aquesta Memória).

En  aquest  apartat,  el  docent,  trobarà  els  objectius,  els  continguts,  els  criteris  d’avaluació,
segons el DECRET 187/2015, així com les rúbriques (veure l’Annex que complementa aquesta
Memória) que poden fer servir de forma orientativa per a avaluar la feina dels alumnes.

Nota: Com el projecte està pensat perquè el realitzin alumnes de 4t de l'ESO, el podrien fer
servir per al seu projecte de recerca, si el troben interessant.
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8.2 Aspectes normatius

Font: DECRET  187/2015,  de  25  d'agost,  d'ordenació  dels  ensenyaments  de  l'educació
secundària obligatòria.

Assignatura: TIC (Informàtica). Matèria optativa de 4t.

Nota: Les competències i els continguts clau vinculats a aquesta matèria van més enllà de les
competències de l’àmbit  digital,  per  això s’ha optat  per  no fer  explícits  els  continguts clau
vinculats a aquesta matèria optativa (font: Decret 185/2015)[21].

8.2.1 Objectius

L’objectiu d’aquest projecte és divers i transversal. Com que es tracta, en l'àmbit de continguts,
d’una  activitat  específica,  l’inclouríem  en  l’assignatura  TIC.  Dins  dels  objectius  generals
d’aquesta  assignatura  optativa  de  4t,  aquesta  activitat  desenvolupa  més  concretament  els
següents  objectius  específics  (DECRET  187/2015,  de  25  d'agost,  d'ordenació  dels
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria):

• Definir i gestionar els diferents sistemes operatius.

• Dissenyar documents de text que incorporin opcions avançades de funcionalitat i que
permetin generar produccions amb elements diversos.

• Treballar com a usuaris en xarxes locals i compartir-hi dispositius de forma efectiva

• Respectar el  dret a la intimitat  a la xarxa,  la propietat intel·lectual de les creacions
digitals i tenir cura de la pròpia identitat digital i la dels altres.

8.2.2 Continguts

Els continguts fan referència a l’apartat de sistemes operatius, on es treballa amb dos sistemes
operatius  de  codi  lliure  (Raspbian  i  Ubuntu  Mate).  En  concret  els  continguts  específics
desenvolupen els següents punts:

• Tipologia i característiques dels sistemes operatius.

• Gestió de programari de propòsit general: instal·lació, desinstal·lació i optimització.

Per altra banda, durant  el  procés,  els  alumnes podran treballar  continguts relacionats amb
l’organització,  disseny  i  producció  d’informació  digital.  Segons  el  Decret  187/2015,  els
continguts a treballar serien:

• Creació  i  disseny  de  documents  de text  i  de  fulls  de càlcul  que  incloguin  opcions
avançades de funcionalitat.

• Creació i gestió de bases de dades: consulta, organització i generació de documents.

• Tècniques d’imatge física a través de perifèrics d’entrada.

• Tècniques  de  tractament  de  la  imatge  digital:  formats  bàsics  i  la  seva  aplicació,
modificació de la mida de les imatges i selecció de fragments, creació de dissenys
gràfics i alteració dels paràmetres de les fotografies digitals.
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• Captura, edició i exportació d’àudio i de vídeo. Formats d’emmagatzematge.

• Continguts  multimèdia  creats  amb aplicacions  informàtiques.  Publicació  i  difusió  de
continguts.

• Elements multimèdia en estructures hipertextuals.

• Presentacions amb elements multimèdia.

• Creació i publicació a Internet. Estàndards de publicacions.

• Valoració de l’accessibilitat de la informació.

Els paquets de software que vénen instal·lats en ambdós sistemes operatius permeten el treball
d’aquests continguts. En l’activitat proposada, els alumnes hauran de fer un document i una
presentació per tal de poder realitzar el servei en un altre institut o institució de l’administració.
Aquestes produccions poden perfectament desenvolupar aquests continguts. 

• Encara  que  sigui  de  forma  inicial,  també  es  treballen  continguts  relacionats  amb
l’apartat de Programació d’aplicacions. Per tal fer més amè el procés d’instal·lació dels
sistemes operatius,  es proposen diverses activitats  que es poden dur  a terme fent
servir software com ara Python, Scratch, i Mathematica, que es troba ja instal·lat en
ambdós sistemes operatius (veure l’Annex que complementa aquesta Memória). És per
això que l’activitat ens permet, en etapes posteriors, desenvolupar completament els
continguts següents (Decret 187/2015):

• Tipologies de llenguatges de programació.

• Estructures de programació comunes: condicionals i repeticions.

• Funcions d’integració a programes.

• Disseny i realització de programes per a diferents dispositius: fixos i mòbils.

8.2.3 Criteris d’avaluació

D’entre  tots  els  criteris  d’avaluació  normatius  que  desenvolupa  el  Decret  187/2015,
s’esmentaran només aquells que fan referència concreta als continguts que es treballen i/o que
potencialment es poden treballar partint de l’activitat proposada amb una Raspberry Pi. Són els
següents:

Nota: En negreta, aquells que es treballen amb l’activitat proposada. Les rúbriques per avaluar
el treball fet pels alumnes es troben als annexos. 

1. Descriure els diferents tipus de sistemes operatius i gestionar el programari de
caràcter genèric.

2. Aplicar tècniques d’edició digital a imatges fotogràfiques i diferenciar-les de les imatges
generades per ordinador.

3. Realitzar fotografies en format digital, editar-les i modificar-ne el format.

4. Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio.
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5. Integrar  diferents  elements (text,  imatge,  so)  en un mateix  contingut  a  través
d’una aplicació multimèdia.

6. Dissenyar i elaborar presentacions destinades a donar suport al discurs verbal
en l’exposició d’idees i projectes, integrant elements multimèdia.

7. Desenvolupar  continguts  per  a  la  xarxa  Internet,  incorporant  recursos  multimèdia  i
aplicant estàndards d’accessibilitat.

8. Treballar com a usuaris en xarxes locals. Instal·lar aplicacions i compartir documents.

9. Connectar dispositius sense fil a la xarxa.

10. Participar  en  comunitats  virtuals,  interactuant  de  forma  activa  en  les  webs,
adoptant  actituds  i  conductes  adequades,  respectant  la  privacitat  i  als  drets
d’imatge de les persones.

11. Participar en accions orientades a estimular l’ús responsable de les tecnologies.

12. Identificar  els  models  de  distribució  de  continguts  a  Internet,  respectant  la
legislació de propietat intel·lectual.

13. Realitzar  programes simples  per  a  diferents  tipus de  dispositius  que integrin
diverses funcions i aplicats a resoldre una necessitat de l’entorn immediat.

8.3 I ara què? 

Una vegada els alumnes han instal·lat els sistemes operatius i han posat les tres Raspberries
operatives,  ens  podem  preguntar:  I  ara  què? Per  respondre  a  aquesta  pregunta,  i
contextualitzant-la en l’assignatura de Tecnologia de l’ESO i el Batxillerat, en els annexos hi ha
un petit repositori d’algunes activitats que es poden desenvolupar una vegada la monoplaca
esdevingui una realitat al centre. A continuació, s’enumeren les diferents activitats que es poden
dur a terme i d’altres recursos entorn d’aquesta eina, que poden ser d’interès pels docents
d’aquesta assignatura[13]:

1. Connectar la Raspberry Pi a Internet. Wifi.

2. Configurar la Rasberry Pi amb una IP estàtica.

3. Instal·lació de programes en entorn gràfic.

4. Convertir la Raspberry Pi en una consola de jocs.

5. Gràfics vectorials: Inkscape.

6. Eines de dibuix i imatge: Gimp i Blender.

7. Exercicis amb Scratch. Crear el teu propi Angry Birds.

8. Programació amb Python.

9. Programació amb Minecraft Pi.

10. Programació amb Mathematica.

11. Programació amb Sonic Pi.

12. Encendre un LED.
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13. Sensor de temperatura i humitat.

14. Sensor de distància mitjançant ultrasons.

15. El bus I2C.

16. Sensor baromètric.

17. Sensor de llum.

18. Fer servir un display de segments.

19. Real Time Clock.

20. Detector d'intrusos. Sensor PIR.

21. Sense Hat.

22. Fer servir la Raspberry Pi amb bateries.

23. Fer serivir la Raspberry Pi com a ràdio.

24. Connectar una càmera a la Raspberry Pi.

25. Connectar la Raspberry Pi amb una tablet via wifi (amb funció de monitor).

26. Comunicar Raspberry Pi amb Arduino. 

27. Controlar una joguina que piula (The Twittering Toy)

28. Crear un joc que controli la velocitat de reacció dels jugadors fent servir sensors.

29. Construir un mapa interactiu de la teva ciutat.

30. Construir i moure robots mòbils sobre rodes.

31. Construir i moure robots mòbils amb extremitats. 

32. Crear programes per evitar obstacles fent servir sensors. 

Aquestes  activitats  i  moltes  més es  poden trobar  a  diverses  pàgines webs,  entre  elles,  la
mateixa de  Raspberry Pi Fundation. Seguidament, es deixarà un petit llistat a altres pàgines
útils per a poder desenvolupar aquesta eina:

• Electroensaimada.

• Edutin.

• L’Universidad Galileo de Guatemala fa un curs online gratuit.

• Més tutorials en vídeo des de Youtube, fets des de GeekyTheory. 

• Projectes recopilats per Raspberry Shop.

A la  xarxa  podem  trobar  molta  informació;  però  cal  recordar  que  existeix  gran  material
bibliogràfic en format paper, contrastat i revisat, que és de gran utilitat per a la realització de
molts projectes fent servir aquesta eina:

• Philbin, C. A. (n.d.). Adventures in Raspberry Pi. 
• Warner, T. L. (2013). Hacking Raspberry Pi. 
• Schmidt, M. (n.d.). Raspberry Pi: A quick-start guide. 
• Hague, A.,  Wright,  K.,  Cruse,  R.,  & Kingett,  P.  (2012).  The Raspberry Pi  Education

Manual. Computing at School (CAS). 
• McManus, S. (2014). Raspberry Pi for dummies. John Wiley & Sons.

Muntatge d'ordinadors amb plaques Raspberry Pi 3 i software lliure 45

http://www.raspberryshop.es/tutoriales-raspberry-pi.php
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOV9_oYpKEH6roBUoYveQ91lkse5f_5Eu
http://www.raspberryshop.es/wp/curso-gratuito-en-espanol-sobre-la-raspberry-pi-en-la-universidad-galileo-de-guatemala/
http://edutin.com/curso-de--Raspberry-Pi-2161
http://www.electroensaimada.com/raspberry-pi.html
https://www.raspberrypi.org/


Màster universitari en Formació del Professorat
d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

• Sjogelid, S. (2015). Raspberry Pi for Secret Agents. Packt Publishing Ltd.
• Suehle, R., & Callaway, T. (2013). Raspberry Pi Hacks: Tips & Tools for Making Things

with the Inextensible
• Linux Computer. " O'Reilly Media, Inc.".
• Robinson, A.,  & Cook,  M. (2013).  Raspberry Pi Hardware Projects 1.  John Wiley &

Sons.
• Dennis, A. K. (2013). Raspberry Pi home automation with Arduino. Packt Publishing Ltd.
• Golden, R. (2013). Raspberry Pi Networking Cookbook. Packt Publishing Ltd.
• Bates, D. (2015). Raspberry Pi Projects for Kids. Packt Publishing Ltd.
• Grimmett, R. (2014). Raspberry Pi Robotic Projects. Packt Publishing Ltd.
• Monk, S. (2013). Raspberry Pi Cookbook. " O'Reilly Media, Inc."

9. CONCLUSIONS I RESULTATS

9.1 Consideracions prèvies

Un dels aspectes que considero essencial en qualsevol docent és la capacitat d’aprendre i de
provar  coses diferents,  noves,  que vagin  més enllà  dels seus coneixements previs,  per tal
d’ampliar aquests. 

Quan s’engega un projecte nou, és important implicar-se a fons i sentir que cada nou pas que
dónes, cada fita o descobriment d’un concepte o d’un procés que assoleixes, és un èxit i que
darrere d’aquests hi ha un misteri. 

Introduir-me en un món que per a mi era inicialment nou, encara que no estrany del tot, ja que
ja havia instal·lat diverses versions de Windows, va suposar un repte i un gran estímul a la
vegada. 

Aconseguir que en el projecte participessin alumnes de l’escola, que realment fossin ells els
subjectes que vehiculessin aquest, i  veure com el projecte avançava i  la  sala d’informàtica
experimentava canvis petits però progressius, m’ha satisfet molt.

Encara queda molt per fer: l’escola ha de plantejar-se adquirir noves Raspberries Pi, de cara al
curs  vinent,  per  habilitar,  ja  de  manera  completa,  l’antiga  aula  d’informàtica  i  per  introduir
aquesta eina, conjuntament amb software lliure, i que esdevingui d’ús natural i habitual entre
docents.  

Fins al  dia d'avui,  un centre de Cornellà i  dos d’Hospitalet  s’han mostrat  interessats en el
projecte, sol·licitant més informació; aquesta serà enviada pel departament de Tecnologia fent
servir les presentacions fetes pels alumnes. 

9.2 Resistències trobades

Quan s’inicia un projecte els obstacles són sempre presents. El primer que vaig haver de fer va
ser inventariar el material informàtic de l’aula d’informàtica (Foto 1). Per tal de fer-la utilitzable i
operativa, vaig haver de netejar un espai de treball on col·locar els perifèrics i les Raspberries
Pi. Una vegada fet tot això, vaig preparar un dossier per explicar als professors de l’assignatura
de Tecnologia i a Direcció quin era el meu projecte; entre altres coses, que requeria la despesa
d’adquirir tres Raspberries Pi. Finalment, sense gaires resistències, el projecte va agradar i es
van adquirir. 

Com que la sala no disposava de cap ordinador que funciones, vaig demanar a l’informàtic del
centre  que poses a  la  nostra  disposició,  a  la  meva i  a la  dels  alumnes,  com a mínim un
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ordinador  central  per  a  poder  dur  a  terme  algunes  fases  del  projecte  (buscar  informació,
descàrrega dels sistemes operatius, etc.) Finalment, vaig disposar d’aquest i vaig començar a
elaborar tota la documentació necessària per iniciar el projecte. 

En tot aquest procés és inevitable trobar-se problemes i inconvenients que demoren el projecte,
com ara, falta de connexió a internet, mal funcionament de l’ordinador central, etc. 

Una vegada el projecte estava en marxa, el procés de fer que els alumnes participessin va ser
la part d’aquest que menys resistències va generar, com ja m’esperava. No en va, ja tenia clar
que ells eren els que vehicularien aquest, ja que són els alumnes els que menys resistència
exerceixen en aquest tipus d’activitat. 

En  general  l’acceptació  dels  professors  de  l’àrea  de  Tecnologia  és  bona,  potser  no  molt
entusiasta,  però  vaig  arrencar  per  part  d’ells,  el  compromís  de  poder  rehabilitar  l’aula
d’informàtica, inculcar progressivament als seus companys docents el seu ús com a ordinador
personal i de realitzar l’aprenentatge i servei en aquells centres que mostressin interès. Ara la
feina de consolidar el projecte és a les mans dels docents. 

9.3 Resultats

Els  objectius  del  TFM es  van  plantejar  a  llarg  termini.  Inicialment,  es  va  definir  l’objectiu
principal de la implantació de la monoplaca, com a punt de partida per, progressivament, anar
dissenyant més projectes entorn l’eina. Caldrà llavors, fer un seguiment d’aquesta implantació,
veure el grau de satisfacció i d’ús dels docents del centre, tant els específics de l’assignatura
d’Informàtica  i  Tecnologia,  com  de  la  resta  de  professors,  així  com  de  tota  la  comunitat
educativa del centre. 

Els  objectius  inicials  del  TFM  s’han  pogut  dur  a  terme.  Els  ordinadors  s’han  muntat,  els
sistemes operatius estan instal·lats, un grup d’alumnes ha après a fer-ho i estan en disposició
d’exportar el procés a altres centres de l’entorn, els docents de l’assignatura tenen a la seva
disposició tant el dossier d’instal·lació com una àmplia bibliografia i webgrafia de projectes que
poden dur a terme, i el responsable de l'àrea d’informàtica va plantejar la idea d’adquirir més
Raspberries Pi,  si  el  projecte funcionava i  si  aquesta podia  ser  operativa com a ordinador
personal, com així ha estat. 

9.4 Reflexió i opinió personal

El projecte m’ha aportat molt, he après coses noves i m’he pogut introduir en el món de les
monoplaques, del software lliure i de la instal·lació i gestió d’aquest; i encara que només de
forma iniciàtica, de la programació i del control de dispositius externs fent servir la Raspberry Pi
3. 

D'ara endavant, pretenc aprendre més de programació i de control de dispositius externs, i com
que disposo d’una Raspberry, una de les primeres coses que faré és posar en pràctica (per mi
mateix i per aprendre més) els projectes sobre el control de dispositius, fent servir el port GPIO,
que hi ha a l’annex d’aquest TFM.

Veure com una sala abandonada pot fer-se servir de nou i aconseguir els objectius del TFM,
m’ha omplert, m’ha fet sentir bé i amb ganes d’iniciar més projectes, ja que em sento atret per
tot el que és nou i que pot donar solució a un problema. 
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