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1.  INTRODUCCIÓ 

Els objectius curriculars de la matèria de Tecnologia de 4t d’ESO inclouen l’aprenentatge de 
continguts en l’àrea de l’automatització, control per ordinador i robòtica. L’ensenyament dels 
continguts lligats a aquests objectius requereix del suport de materials didàctics que sovint són 
costosos. En altres casos es tracta de materials que estan tan adaptats a la docència que 
s’allunyen de la realitat tecnològica utilitzada a la industria.  

Aquest TFM analitza les possibilitats didàctiques d’una plataforma d’automatització de baix cost 
i basada en tecnologies del mon real. Aquesta plataforma, coneguda amb el nom d’ARDUINO, 
no va ser dissenyada per a l’ensenyament però la seva senzillesa i la disponibilitat d’una gran 
diversitat de recursos gratuïts la fan molt interessant per aquest propòsit. 

El present treball ha permès avaluar l’adequació d’aquesta plataforma a l’ensenyament de 
l’automatització i control a 4t d’ESO partint d’una experiència pràctica. S’ha dissenyat una unitat 
didàctica complerta amb tot el seu material didàctic associat i s’ha impartit a un grup d’alumnes 
de tecnologia de 4t d’ESO. En aquesta memòria es presenta el material generat i se n’analitzen 
els resultats obtinguts.  

Amb l’objectiu de mantenir l’estructura normalitzada de la memòria es publicaran en el 
document ANNEX tots els materials didàctics originals preparats en el marc d’aquest TFM: 
material d’aula, practiques de taller, etc.  

Els materials continguts al document ANNEX no tenen un caràcter secundari. Són part 
integrant d’aquesta memòria 

1.1.  Objectius del projecte 

El pla de treball s’ha centrat en l’assoliment dels objectius inicials de la proposta de 
projecte:  
 
OB-1 Explorar les possibilitats didàctiques de la plataforma lliure/oberta d’automatització 

ARDUINO a l’ensenyament secundari. 

OB-2 Dissenyar una unitat didàctica destinada a 4rt d’ESO basada en aquesta 
arquitectura. 

OB-3 El material necessari per a la unitat didàctica ha de minimitzar el cost tant per 
l’alumne com pel centre docent. 

OB-4 Avaluar l’aplicació aquesta plataforma a l’entorn educatiu per destacar els seus 
avantatges i detectar-ne els inconvenients. 

Taula 1.  Objectius del projecte 

1.2.  Hipòtesis de treball 

Des de les fases inicials d’aquest projecte hem partit d’un conjunt d’hipòtesis de treball que han 
condicionat els resultats obtinguts. Cal tenir en compte aquestes hipòtesis tant per la lectura 
d’aquesta memòria com per la reutilització d’aquesta unitat en altres projectes o a l’aula.  
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HP-1 Les unitats didàctiques que cobreixen els aspectes curriculars del bloc d’electrònica 
de 4t d’ESO s’hauran cursat amb anterioritat a les d’automàtica i control.  

HP-2 Es disposa de, com a mínim, 5 sessions d’una hora per ensenyar la teoria i posar els 
conceptes en pràctica sobre un model programable real  

HP-3 El professor coneix l’entorn de desenvolupament d’ARDUINO i el seu llenguatge de 
programació. Coneix; les capacitats electròniques de la controladora ARDUINO 
UNO, el seu connexionat i les fases de desenvolupament d’un projecte sobre 
aquesta plataforma.  

Taula 1.  Hipòtesis de projecte 
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2.  DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

2.1.  Context curricular 

El currículum oficial en vigor per a la matèria optativa de Tecnologia a 4t d’ESO ens 
proporciona els següents requeriments en l’àrea de control i automatització [DC-143/2007]:   

Continguts 

 

Anàlisi dels diferents elements de control: sensors, actuadors i dispositius de 
comandament. 

Anàlisi de sistemes automàtics: components i funcionament 

Aplicació de la tecnologia de control a les instal·lacions dels habitatges i a la 
indústria. 

Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. Ús de l'ordinador 
com a element de programació i control. 

Ús de simuladors informàtics per comprendre el funcionament de sistemes 
automàtics i fer-ne el disseny. 

Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d'un robot. 
Elements mecànics i elèctrics necessaris pel seu moviment. 

Disseny, construcció i programació de robots. 

Valoració de la incidència de l'automatització en el desenvolupament 
tecnològic al llarg de la història. 

Criteris 
d'avaluació 

Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i 
descriure'n el seu funcionament i aplicacions. 

Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines 
informàtiques adients per a la seva programació i aplicar-los a sistemes 
tècnics quotidians. 

Substitució d'eines per la robòtica amb disminució de riscos i millora de 
l'eficàcia. 

Taula 2.   Control i automatització al currículum de Tecnologia de 4t d’ESO 

Molt lligat a aquest tema estaria el bloc d’electrònica (analògica i digital) on es tracten 
continguts que s’han de tractar abans d’abordar les unitats didàctiques de control i 
automatització. 

L’entorn de treball basat en la plataforma ARDUINO haurà de facilitar l’elaboració de material i 
unitats didàctiques que donin suport a l’aprenentatge d’aquests continguts i que facin possible 
l’aplicació dels criteris d’avaluació esmentats.  

Alguns dels resultats del present treball es poden extrapolar al context curricular de 2n de 
batxillerat on es tracten, de forma ampliada, continguts de control, robòtica i automàtica. Aquest 
nivell de la secundària post-obligatòria queda fora de l’abast d’aquest TFM.  
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2.2.  Plataformes disponibles per l’ensenyament de l’automàtica i control  

Existeix una gran diversitat de recursos didàctics per a l’ensenyament de l’automàtica i 
l’electrònica a l’ESO: robots, dispositius programables, etc. Encara que l’objectiu d’aquest 
treball no es fer-ne un inventari exhaustiu esmentarem alguns dels més coneguts per tal de 
poder ubicar ARDUINO en el context de tota l’oferta de recursos disponibles.  

Aquests materials es presenten sovint en la forma d’un paquet tancat de maquinari com ara un 
robot amb la seva controladora, els seus sensors i els seus actuadors. D’altres productes 
proporcionen una unitat programable amb mòduls de sensors i actuadors que s’acoblen amb 
facilitat per formar un sistema complert. En ambdós casos solen venir acompanyats de 
propostes d’activitats didàctiques i d’exercicis.  

 
Principals Orientacions 

Didàctiques 
Implementació de 

Projectes 

Programació 

(de Base) 
Llicència 

LEGO 

Mindstorms 

- Construcció de robots - Mòduls LEGO RCX Cod Propietari 

PICAXE - Robots 
- Control per ordinador 

- Mòduls PICAXE  
- Components  

Derivat del 
Basic 

Propietari 

SADEX - Adquisició de dades 
directa 

- Control per ordinador 

- Mòduls SADEX  Entorn Control 
Sadex 

Propietari 

ARDUINO - Adquisició de dades 
directa 

- Control per ordinador 

- Mòduls ARDUINO 
- Components 

electrònics 

Derivat del C Obert 

Taula 3.  Algunes de les moltes alternatives per la pràctica de l’automàtica i control a 
l’ESO  

Un altre factor important a considerar és el software de desenvolupament que acompanya el 
material didàctic. Sovint es tracta d’entorns de programació basats en caixes i diagrames que 
tenen una vocació purament didàctica. És a dir, serveixen per explicar els conceptes de la 
programació i d’una forma simplificada però no s’utilitzen en entorns professionals. 

Finalment cal tenir en compte que la majoria dels recursos didàctics disponibles són de 
caràcter tancat. El fabricant proporciona un conjunt limitat de documentació i programari amb el 
producte. Tot allò que no està cobert o previst en el producte, amb tota seguretat no rebrà un 
suport per part del fabricant.  

PICAXE presenta un entorn amb característiques molt similars a les d’ARDUINO ja que permet 
implementar dissenys electrònics lliures o bé aprofitar de gran nombre de dispositius que si 
poden connectar per construir robots i automatismes. Els xips PICAXE i el seu firmware 
(programari intern) són propietaris i no estan oberts.  

2.3.  Univers ARDUINO 

ARDUINO ha estat dissenyat per una comunitat d’aficionats a l’electrònica. Amb el temps, la 
plataforma ha començat a ser utilitzada per altres col·lectius com artistes i desenvolupadors de 
productes no experts en electrònica. Darrerament s’ha començat a explotar el potencial i la 
senzillesa d’ARDUINO amb finalitats educatives.  
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El projecte es va iniciar a Ivrea (Itàlia), l’any 2005, amb el propòsit de crear un dispositiu amb 
un cost inferior al d’opcions similars de l’època i que permetés l’automatització de projectes 
d’aficionats i d’estudiants. Els fundadors, Massimo Banzi i David Cuartielles, van batejar el 
projecte a partir del nom Arduin d’Ivrea que va ser un personatge rellevant a la historia antiga 
d’aquesta ciutat. Ivrea, que va ser la seu de la companyia Olivetti, concentra des dels anys 50 
del segle passat una important comunitat de professionals TIC i dissenyadors.  

ARDUINO és una unitat de control programable que per si mateixa no aporta unitats 
d’adquisició de dades o actuadors concrets. L’usuari pot crear els seus dissenys electrònics i 
connectar-los lliurement al dispositiu de control. L’entorn de programació és similar al que 
podem trobar en aplicacions professionals però extraordinàriament simplificat. Es programa 
amb un llenguatge de programació propi basat en un llenguatge de propòsit general i 
àmpliament estès (llenguatge C). També es pot programar directament en llenguatge C.  

Tot el disseny electrònic i el programari d’ARDUINO és obert. Per aquesta raó els usuaris són 
lliures d’utilitzar i modificar-los. La llicència autoritza a un ús privat i comercial amb la condició 
de posar a disposició de tothom les versions modificades sota una llicencia del mateix tipus que 
l'original (Creative Commons Attribution Share-Alike).  

 

 

Figura 1.  Controladora bàsica ARDUINO UNO 
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Una decisió important alhora de realitzar projectes amb dispositius programables com 
ARDUINO és triar el llenguatge de programació. Normalment existeixen diverses opcions però, 
des d’un punt de vista didàctic, podem considerar dos categories: programació textual i 
programació gràfica. La primera opció és la més habitual en entorns reals de programació i en 
aplicacions professionals. La programació gràfica amb diagrames de flux, de blocs o qualsevol 
altra tècnica de representació s’acostuma a utilitzar per introduir els conceptes de programació i 
d’algorísmia d’una manera simplificada.    

El projecte SCRATCH 4A (for ARDUINO) [SCRT] és un desenvolupament recent que permet 
programar aplicacions utilitzant el llenguatge SCRATCH. Aquest llenguatge està destinat a un 
públic entre 6 i 16 anys.  

 

Figura 2.  Programació gràfica amb SCRATCH  

La opinió personal de l’autor és que els beneficis que aporta utilitzar aquest recurs respecte 
una programació textual clàssica no justifica la seva utilització. Tan complicat és comprendre el 
significat d’un bucle o una condició en mode textual o gràfic. En ambdós casos cal conèixer i 
comprendre el significat de els comandes. La llibreria de programació proporcionada amb 
l’entorn ARDUINO022 simplifica molt la programació de les operacions d’entrada i sortida 
sense incorporar artificis innecessaris. L’experiència d’aquest TFM demostra que amb molt 
poques sessions l’alumnat és ja capaç d’interpretar petits programes i fer modificacions.  

2.3.1.  Aplicacions d’ARDUINO a l’aula de tecnologia 

Podem utilitzar la controladora ARDUINO per dissenyar una gran varietat de projectes 
d’automatització i control: 

• Robots autònoms 
• Automatitzar màquines construïdes al taller: ascensors, aparells mòbils, etc.  
• Captar senyals analògics i digitals i introduir-les a l’ordinador: temperatura, pressió, 

humitat, lluminositat, etc. 
• Actuar sobre motors, servos, enllumenat 

El docent pot dissenyar els seus propis projectes o beneficiar-se de la infinitat de dissenys 
publicats per la comunitat ARDUINO.  
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2.3.2.  Possibles dificultats d’ús d’ARDUINO a l’aula 

Formació del Docent 

Alhora d’iniciar un projecte ARDUINO a l’aula és necessari que el docent estigui familiaritzat en 
l’ús de microcontroladors. No es requereixen els coneixements avançats que haguessin estat 
necessaris en el passat per treballar en plataformes com les PIC però si que és necessari que 
conegui la problemàtica d’adaptar senyals d’un sensor perquè puguin ser llegides pel 
microcontrolador. També ha de tenir coneixements de programació en llenguatges d’alt nivell 
com el llenguatge C.  

Alumnat 

Per la immensa majoria de l’alumnat qualsevol activitat amb ARDUINO serà la seva primera 
experiència en programació. Les activitats didàctiques s’hauran de centrar en la interpretació i 
manipulació de programes més que no pas en la programació pròpiament dita que és un 
procés que pot requerir mesos d’aprenentatge.  

Mitjans materials 

Les necessitats materials per a la realització de projectes amb ARDUINO són mínimes. Es 
requereixen PCs convencionals per realitzar la programació del dispositiu. També es 
requereixen els instruments habituals per realitzar projectes electrònics: multímetres, plaques 
de prototipat, pelacables, etc. Aquest material forma part de la dotació habitual de qualsevol 
aula taller de tecnologia. L’entorn de desenvolupament i el programari són gratuïts. 

ARDUINO pot integrar-se en el desenvolupament de projectes de control de maquetes o 
d’automatismes reals. Es pot utilitzar tant com a eina d’automatització com per realitzar 
mesures des de l’ordinador: ex. Mesura de la velocitat de gir d’un moli de vent construït al taller.  

Un factor limitant pot ser el cost de la placa ARDUINO (entorn els 22€) que pot encarir el 
pressupost final dels projectes. ARDUINO és suficientment robust com per ser adquirit com a 
dotació del departament de tecnologia. Amb un mínim de control, es tractarà d’un recurs 
reutilitzable d’un curs al següent. Malgrat tot el cost és inferior a la de molts del recursos 
didàctics que s’han vingut utilitzant per l’ensenyament d’automàtica i control. 
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3.  DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

Per tal d’avaluar les possibilitats reals d’ARDUINO, (objectiu OB-4), s’ha dissenyat una unitat 
didàctica complerta (OB-2 i OB-3).  

La unitat didàctica consta de 5 sessions. A ANNEX: PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT 
DIDÀCTICA es proporciona  la programació detallada de la unitat que a grans trets presenta la 
següent estructura:  

S1 

Sessió expositiva 

• Exploració de coneixements previs 
• Debat, explicacions teòriques, 

demostracions, etc.   
• Control programat. Maquinari i programari. 
• El sistema ARDUINO 
• Fitxa d’exercicis 

Aula 
convencional 

S2 

Pràctiques de programació 

• 1r contacte amb un programa informàtic 
• Interpretació d’un programa 
• Fitxa d’activitats 

Aula 
d’informàtica 

S3 

Pràctiques d’activitats de control 

• Modificació d’un programa 
• Prova dels efectes sobre el model real. 

Control d’un semàfor 
• Fitxa d’activitats 

Aula 
d’informàtica 

S4 

Sessió de recapitulació i consolidació 

• Resolució d’exercicis 
• Resolució de dubtes 
• Consolidació del coneixement adquirit 

Aula 
convencional 

S5 
Prova d’avaluació 

Enquesta d’opinió / satisfacció de l’alumnat 

Aula 
convencional 

Taula 6.  Repartiment general d’activitats per sessions 

En els annexos d’aquest document es proporcionen totes les fitxes d’exercicis i d’avaluació de 
l’alumnat.  

El grup d’alumnes que realitza l’experiència havia construït un semàfor amb components 
electrònics analògics en el marc de les anteriors unitats didàctiques. Aquest factor ha estat 
determinant alhora de dissenyar el model programable per les pràctiques ja que permet 
treballar sobre un dispositiu conegut i conèixer una implementació alternativa (programable).  

Les sessions pràctiques s’articulen entorn a un model de semàfor electrònic programable 
controlat per una placa ARDUINO. L’alumne interpreta el programa de control proporcionat pel 
professor. Ha de detectar alguns errors injectats deliberadament pel professor, corregir-los i 
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modificar el programa segons uns requeriments. També en sessió de taller ha de ser capaç de 
carregar en el model real el programa modificat i comprovar que es comporta segons el que 
estava especificat.  

 

Figura 3.  Model de semàfor controlat per ARDUINO utilitzat a les pràctiques 

El semàfor disposa del joc de 3 llums per als vehicles, els dos llums de vianants i un polsador 
que sol·licita el pas dels vianants. El model també disposa d’un brunzidor per a invidents i d’un 
sensor de llum per posar el semàfor en mode nocturn. Tots aquests dispositius cobreixen la 
noció de sensor/actuador de tipus digital/analògic necessaris per desenvolupar el currículum de 
la matèria. El disseny electrònic i les pautes per reproduir aquest model es presenten amb més 
detall a: ANNEX: CONSTRUCCIÓ FÍSICA DEL MODEL DE SEMÀFOR. 

Donat el temps disponible, i que tampoc és un objectiu curricular, no és possible ensenyar els 
alumnes a programar. Es tracta d’una tasca de mesos. Tanmateix en aquesta unitat didàctica, 
l’alumnat aprèn la noció de programa. És capaç d’interpretar-lo amb l’ajut d’una guia de 
referència i de fer petites modificacions. L’objectiu és treballar els avantatges dels dispositius 
programables respecte els dissenys electrònics amb components no programables.  

Els recursos ARDUINO utilitzats són: 

• Una placa ARDUINO UNO 
• Entorn de programació ARDUINO 022 
• Guia de referència programació, [ARD_REF] 

A les pràctiques de taller els alumnes han treballat per parelles sobre ordinadors on realitzaven 
els canvis en el programa i tractaven de compilar-lo. Quan el programa estava finalitzat es 
desplaçaven a l’ordinador del professor amb el fitxer i practicaven la càrrega en memòria del 
mateix. Acte seguit procedien a comprovar si les accions  de control sobre el model electrònic 
es comportaven segons havien previst.  
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Figura 4.  Context d’utilització a l’aula. S’observa el PC utilitzat per a la programació 

3.1.  Context escolar de l’experiència pràctica 

L’autor ha impartit aquesta unitat a un institut públic del Vallès Occidental amb una proporció 
d’alumnat nouvingut superior al 50%.  

Recordem que Tecnologia és una matèria optativa de 4t d’ESO. El grup el formen 32 alumnes i 
està normalment desdoblat. Comparteixen horari però tenen diferents professors i aules. En el 
context d’aquesta experiència els 2 subgrups es fusionaran durant les sessions de teoria S1 i 
S4. El grup es mantindrà partit durant les sessions a l’aula d’informàtica S2 i S3 i durant la 
prova d’avaluació S5. Totes les sessions seran impartides per l’autor d’aquest treball (HP-3).  

La UD s’ha integrat en la programació de la matèria de Tecnologia de 4t en substitució de la 
unitat prevista per als continguts d’automàtica i control. El centre no disposava de material 
específic per impartir aquesta unitat i havia previst l’adquisició d’un robot didàctic. L’adquisició 
d’aquest material s’havia posat en qüestió per motius pressupostaris. 

D’aquesta manera el disseny de la unitat didàctica entorn d’ARDUINO s’ha vist condicionada 
per l’espai de temps disponible (5 sessions - HP-2) i per les restriccions pressupostaries que 
han impedit l’adquisició, en aquest cas, de diverses controladores ARDUINO. La unitat 
didàctica ha estat dissenyada per realitzar les activitats pràctiques sobre una única 
controladora que ha de ser utilitzada de forma alternativa pels diferents grups de treball.  

En el moment de realitzar-se l’experiència els 2 subgrups de tecnologia havien cursat les 
unitats didàctiques d’electrònica digital i analògica. Es compleix doncs la hipòtesi HP-1. 
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4.  RESULTATS 

Durant l’experiència pràctica s’ha avaluat a l’alumnat de forma continuada amb dos objectius. 
El primer és el de proporcionar al professor titular de l’assignatura els elements per a 
l’avaluació trimestral del seu alumnat. El segon és el d’avaluar el valor didàctic del material 
generat entorn del producte ARDUINO en el marc d’aquest TFM. 

D’altra banda, els alumnes han emplenat una enquesta d’opinió/satisfacció sobre la unitat i el 
material didàctic utilitzat.  

4.1.  Avaluació dels aprenentatges de l’alumnat  

En l’experiència pràctica s’ha avaluat l’alumnat en base als següents criteris: 

• Conèixer les diferencies de concepte  entre un sistema de control programable i un 
sistema cablat 

• Ser capaç d’enumerar les parts d’un sistema de control programat 
• Resoldre correctament les qüestions i els problemes d’automatització plantejats al final 

de cada sessió 
• Interpretar correctament el codi de control  (programa) proporcionat com a exemple 
• Modificar adequadament els paràmetres en el codi de control per variar el 

comportament del sistema 

Aquests criteris són una concreció a la nostra activitat i al context escolar dels criteris 
curriculars següents [DC-143/2007]: 

• Descriure el funcionament i l'aplicació de circuits electrònics senzills. 
• Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure'n el seu 

funcionament i aplicacions. 
• Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques 

adients per a la seva programació i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians.  

L’autor d’aquest treball ha recollit les evidències de l’interès, implicació i atenció dels alumnes i 
les ha transferit al professor titular. No es reproduiran els resultats detallats en aquest treball. 
Tan sols farem els següents comentaris: 

1) S’han observat els següents factors: 
a. Actitud, Interès, implicació i atenció a l’aula 
b. Actitud, Interès, implicació i atenció al taller 
c. Resolució de fitxes d’exercicis: qualitat i entrega en el termini fixat 

2) L’interès, implicació i atenció observats en les sessions de teoria (sessions 1 i 4) ha 
estat positiva: dinamisme, bon nivell d’atenció i de participació. No s’han de remarcar 
fets de desinterès ni desmotivació importants. 

3) Ha estat més difícil de mantenir l’interès, implicació i atenció a les sessions d’aula 
d’informàtica. Globalment, el grup ha realitzat les activitats requerides però en ocasions 
ha calgut cridar a l’ordre: converses, ús inapropiat dels PCs. 
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Analitzem amb més detall els resultats d’avaluació de la prova teòrica: 

 Nombre 
d’alumnes 

Realitzen la prova 24 
[0 - 4,9] Suspesos 2 
[5,0 – 5,9] 2 
[6,0 – 7,49] 3 
[7,5 – 8,49] 4 
[8,5 -9,9] 11 
[10] 2 

Taula 7.  Resultats de l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat 

Degut a la natura de la prova s’ha tingut molta cura en evitar la còpia durant l’examen. El grup 
estava repartit en dues aules aprofitant que normalment està desdoblat. Els alumnes estaven 
convenientment separats els uns dels altres i un professor per aula. 

Els resultats de la prova indiquen que els objectius a nivell de continguts han estat assolits per 
la gran majoria de l’alumnat.  

Nota Mitja 7,8 
Desviació 2,2 
Suspesos 2 alumnes 

 D’altra banda tots els grups d’alumnes han estat capaços d’utilitzar el model físic del semàfor i 
reprogramar-lo per mitjà del PC i l’entorn de programació.  

A la secció ANNEX: PROVA D’AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT es reprodueix la prova teòrica 
realitzada en sessió 4. La prova ha estat dissenyada per cobrir els objectius i els criteris 
d’avaluació de la programació didàctica de la unitat. 

4.2.  Enquesta de satisfacció de l’alumnat 

S’ha proporcionat una enquesta de satisfacció a l’alumnat per tal que pugui expressar la seva 
opinió sobre diversos aspectes de la unitat i del material utilitzat. Consta de 11 qüestions 
tancades amb resposta binaria (Si /No). En el mateix full d’enquesta es demanava respondré 
també a 2 qüestions obertes: 

1. Destaca fins a 3 aspectes positius d’aquesta unitat didàctica 
2. Indica fins a 3 aspectes a millorar en el material didàctic 

Aquesta enquesta es va respondre just després de realitzar-se la prova de coneixements de la 
sessió 5 i abans de comunicar-se els resultats de la mateixa. Van respondre 24 alumnes.  
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Els resultats obtinguts per les qüestions tancades són els següents:  

    QÜESTIÓ SI NO NC 

Q1 
He trobat el tema interessant 

22 2 0 

Q2 He comprès en què consisteix un sistema programable 
24 0 0 

Q3 
He comprès la manera com es controla un procés amb un 
programa informàtic  

23 1 0 

Q4 
Crec que les sessions que s’han dedicat a aquest tema són 
suficients 

11 13 0 

Q5 
Les fitxes d’activitat m’han ajudat a entendre el tema 

21 4 0 

Q6 
Les activitats de taller són suficients per entendre el tema 

11 13 1 

Q7 
El material de taller és suficient per entendre el tema 

18 5 1 

Q8 
Les explicacions rebudes m’han ajudat a comprendre el tema 

20 4 0 

Q9 
Estic interessat en ampliar coneixements en el tema 

15 8 1 

Q10 
M’apuntaria a un taller de robòtica fora d’hores de classe si 
fos possible 

7 17 0 

Q11 
En el futur voldria treballar en l’àrea d’electrònica o 
informàtica 9 12 3 

Taula 8.  Resultats enquesta d’opinió de l’alumnat 

Obtenim les següents conclusions: 

1. Les qüestions Q2, Q3 estaven destinades a conèixer el grau de seguretat de l’alumnat 
respecte els coneixements adquirits. La gran majoria dels alumnes consideren que han 
comprès el concepte de sistema de control programable. Els resultats de la prova de 
coneixements ho confirmen. Per tant el major part de l’alumnat ha comprés aquest 
concepte i n’és conscient. 

2. Les qüestions Q1, Q9, Q10 i Q11 estaven destinades a mesurar el grau d’interès de 
l’alumnat pel tema. Les respostes majoritàriament afirmatives de Q1 i Q9 demostren 
que el tema i el plantejament han aixecat l’interès del grup malgrat que una gran 
majoria no té previst orientar la seva vida professional en aquesta àrea (Q10, Q11). 

3. La qüestió Q8 estava destinada a detectar de quina manera les explicacions del rol 
professor han contribuït a l’adquisició dels coneixements i si poden haver tingut una 
influència en la resta de qüestions. Sembla que l'opinió és positiva en la gran majoria 
dels casos. 

4. Q4, Q5, Q6, i Q7 estaven destinades a valorar el plantejament didàctic de la unitat. Una 
mica més de la meitat dels alumnes haguessin volgut disposar de més sessions i de 
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més activitats de taller. Malgrat això l’alumnat valora positivament el material de taller i 
els exercicis realitzats.  

En quant a les opinions obertes responien a patrons molt similars. Es destaquen com aspectes 
positius: 

M’ha agradat el tema 7 alumnes 
He comprès el tema 3 “ 
Conèixer la placa ARDUINO 3 “ 
Aprendre que és un programa 7 “ 
Les pràctiques 2 “ 
Nous coneixements 4 “ 

Aspectes a millorar: 

Es necessiten més sessions 9 alumnes 
Més fitxes 1 “ 
Més sessions de taller 4 “ 
Més material 3 “ 
Més profunditat en el tema 3 “ 
No m’agrada el tema 1 “ 

4.3.  Anàlisi d’assoliment dels objectius del projecte 

Les hipòtesis de treball plantejades a l’inici del projecte (1.2. Hipòtesis de treball) s’han 
confirmat i mantingut al llarg de l’execució del projecte.    

OB-1 Explorar les possibilitats didàctiques de la plataforma lliure/oberta 
d’automatització ARDUINO a l’ensenyament secundari. 

Aquest objectiu s’ha materialitzat en l’elaboració, impartició i l’anàlisi de resultats 
d’una unitat didàctica centrada en l’ús d’ARDUINO.  

OB-2 Dissenyar una unitat didàctica destinada a 4rt d’ESO basada en aquesta 
arquitectura. 

Unitat didàctica centrada en la interpretació i modificació del programa de control 
d’un model de semàfor. Tota la programació, material per l’alumnat i la informació 
per la construcció del semàfor s’inclou com a informació annexa a aquesta 
memòria.  

OB-3 El material necessari per a la unitat didàctica ha de minimitzar el cost tant per 
l’alumne com pel centre docent. 

El cost més elevat de la UD és l’adquisició de les controladores ARDUINO: uns 
22 € cada unitat. Tot i així el cost és inferior al de material equivalent de 
plataformes propietàries. Les controladores ARDUINO es poden reutilitzar d’un 
curs al següent. 
 
El cost dels components associats a la construcció del semàfor no arriba als 20 € 
i es similar al de qualsevol muntatge electrònic.  
 
La modalitat escollida en la implementació pràctica d’aquest projecte ha estat de 
construir un sol semàfor que els alumnes comparteixen alhora de provar els seus 
programes. El cost final ha estat inferior a 50€.  

OB-4 Avaluar l’aplicació d’aquesta plataforma a l’entorn educatiu per destacar els seus 
avantatges i detectar-ne els inconvenients. 

L’avaluació s’ha centrat en observar la motivació de l’alumnat, mesurar el seu 
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rendiment i tenir en compte els seus comentaris expressats en una enquesta 
d’opinió, així com els resultats del procés d’aprenentatge dels conceptes i 
procediments relacionats amb un sistema de control programat. 
La memòria d’aquest projecte en recull els resultats a 4. RESULTATS. 

Taula 9.  Anàlisi d’assoliment dels objectius del projecte 

S’han assolit tots els objectius de projecte tal i com es conclou a la secció anterior.  
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5.  CONCLUSIONS 

Els resultats obtinguts amb l’alumnat confirmen la utilitat de la plataforma ARDUINO com a 
recurs didàctic a l’ESO. La major part de l’alumnat ha adquirit els coneixements curriculars en 
molt poc temps. També ha adquirit la destresa d’interpretar i modificar un programa prèviament 
escrit tot i tractar-se de la seva primera experiència en programació informàtica.  

L’alumnat ha valorat positivament el plantejament de la unitat i el material proporcionat. La 
majoria dels comentaris de millora demanaven més sessions i més pràctiques de taller. Aquest 
fet confirma que s’obté un efecte motivador en alumnes que, en gran part, manifesten no tenir 
una vocació en l’àrea de l’enginyeria electrònica o informàtica.  

Aquells alumnes que sí tenen un interès per ampliar coneixements han après que tenen tots els 
recursos a la seva disposició a Internet, que els costos són assumibles i que tenen la base 
necessària per començar els seus propis projectes. Poden utilitzar ARDUINO com un recurs 
per a hobbies, automatització domèstica o per incorporar-la al treball de recerca del batxillerat.  

Una de les barreres per a la utilització d’ARDUINO a l’aula pot venir dels propis docents. 
Principalment d’aquells que no tenen una formació especifica en electrònica o informàtica. 
Molts d’aquests docents poden sentir-se més còmodes amb recursos didàctics específics que 
es proporcionen d’una manera més encapsulada i amb les activitats didàctiques ja definides pel 
proveïdor. Cal tenir en compte que l’esforç real per aprendre a fer funcionar aquest material pot 
ser igual o superior al que requereix ARDUINO. Això amb l’inconvenient d’utilitzar un entorn 
tecnològic com per exemple un llenguatge de programació que no s’utilitza en la industria real.  

ARDUINO és un recurs especialment adient per professors que prefereixen tenir flexibilitat en 
el disseny de les seves activitats didàctiques. Aquests docents podran beneficiar-se d’una base 
immensa de coneixement i d’eines proporcionades gratuïtament per la comunitat ARDUINO.  
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6.2.  Referències en línia  

Nota: Referències disponibles a Internet a finals de juny de 2011. 

REFERÈNCIA 

[ARD] Portal principal d’ARDUINO  

www.ARDUINO.cc  

 
[ARD_REF] 

Guia de referència per a la programació d’ARDUINO 

http://ARDUINO.cc/en/Reference/HomePage  

[PROC] Portal principal del llenguatge Processing 

http://processing.org/  

[VBB] Simulador VirtualBreadboard 

http://www.virtualbreadboard.net/ 

[SCRT] Scratch + ARDUINO project 

http://seaside.citilab.eu/scratch/ARDUINO  

[FRITZ] Fritzing 

http://fritzing.org/  

[ARD_GUI] Guia d’iniciació a ARDUINO 

http://ARDUINO.cc/en/Guide/HomePage  
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7.  ACRÒNIMS 

LDR Light Dependent Resistor 

LED Light Emission Diode 

PC Ordinador Personal 

TFM Treball de Fi de Màster 

TIC Tecnologies de la informació i la comunicació 

UD Unitat didàctica 
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