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1 Introducció 

El Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes inclou en el seu pla d’estudis l’elaboració i 
defensa d’un projecte, l’anomenat Treball Final de Màster (en endavant TFM). 

Aquest treball ens dóna la possibilitat de posar en pràctica les competències assolides al llarg de 
les diferents assignatures del màster, entre d’altres: comunicar-se eficaçment oralment i per 
escrit, aprendre autònomament, conèixer els continguts curriculars de l'especialitat, planificar, 
desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge, concretar el currículum i 
desenvolupar metodologies didàctiques, dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, 
informar i assessorar les famílies.  

Com a estudiants del màster, hem d’elaborar un document únic i original, inèdit, ens hem de fer 
preguntes fonamentals sobre el tema desenvolupat, investigar, fer recerca, etc. En resposta a 
aquesta necessitat, neix aquest document que tot just heu començat a llegir.  

Per endavant 6 crèdits ECTS, una borsa de 150 h per aprendre, per incorporar al meu perfil 
docent noves eines d’avaluació, noves metodologies, millorar la meva competència digital, 
incorporar les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (en endavant TIC)  a les activitats 
d’ensenyament-aprenentatge, per dinamitzar les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el 
Coneixement (en endavant TAC) en el aula. 

El producte, el fruit d’aquest TFM, és la implantació al Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques d’un projecte d’automatització fent servir la plataforma 
de hardware lliure Arduino. 

Al llarg d’aquest TFM s’han fet servir un recull d’ eines TIC i recursos TAC, des de eines Google 
a la plataforma Arduino, agilitzant la gestió de l’aula amb un quadern de classe digital, i descobrint 
eines com CoRubrics que ens faciliten l’avaluació i la coavaluació amb rúbriques. 

Però compte!, és només una aportació humil del que just ha començat el camí, un punt de partida, 
un “trencar el gel”, un no cal ser informàtic per aprofitar les eines TIC a l’aula, per millorar el 
procés d’aprenentatge. 

Endavant, passeu i agafeu tot el que us pugui interessar!!  

2 Definició i context del problema 

2.1 Definició del problema 

Després de més de sis anys com a professor interí del Departament d’Ensenyament, he voltat 
per una pila d’instituts d’educació secundaria, ja sigui fent tecnologia a l’ESO i Batxillerat o cicles 
formatius de la família d’Electricitat i Electrónica. 

En aquests sis anys he pogut comprovar que com jo, molts docents desenvolupen la seva tasca 
instal·lats en el paradigma 1.0, sota la seguretat del llibre de text, i la classe magistral, explotant 
l’ editor de presentacions, ensenyant com van aprendre, amb metodologies i eines d'avaluació 
poc adaptades a les noves característiques de l'alumnat del s.XXI. 

He trobat falta d’autoritat, falta d’empatia, currículums interminables, desconnexió entre el món 
acadèmic i el món real, alumnes desmotivats amb la sensació de perdre el temps, de que no li 
trauran profit al que fan a l’aula, convençut de que el seu treball s’oblidarà en el fons d’alguna 
còpia de seguretat de Moodle. 

https://mfp.masters.upc.edu/ca
https://mfp.masters.upc.edu/ca
https://mfp.masters.upc.edu/ca/competencies-i-sortides-professionals
https://sites.google.com/site/corubricscat/
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Al claustre, en les converses de passadís, durant les guàrdies o fent un cafè a la cantina parlo 
amb docents amb la lliçó apresa, que han oblidat la formació continua, desconeixen el concepte 
LLL (long life learning, aprenentatge al llarg de la vida), fan servir metodologies poc adaptades a 
la realitat actual, activitats d’ensenyament aprenentatge que repeteixen any rere any i encara no 
entenen perquè els seus alumnes no mostren cap interès! Any rere any reben, segons les seves 
paraules, “pitjors promocions”, i any rere any fem el mateix esperant resultats diferents! 

Com diu el grup de rap Calle 13 a “La vuelta al mundo”: 

“Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto” 

Ja estem ben entrats al s.XXI, societat del s.XXI, alumnes del s.XXI, tecnologia del s.XXI, llavors 
quan arribaran els docents del s.XXI? 

Si volem resultats diferents, hem de fer quelcom diferent. La informàtica, les tecnologies digitals 
poden ser un bon agent de canvi, poden trencar la barrera entre alumne i docent, entre l’aula i  
el món real. 

De la necessitat de fer el salt al docent 2.0 neix aquest TFM, amb l’objectiu de portar les TIC a 
l’aula, de dinamitzar l’ús de les TAC  com a metodologia docent. Investigar en l’ús de les 
tecnologies digitals, per incorporar noves metodologies, estratègies, eines i procediments 
d’avaluació. Amb l’objectiu final de millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

2.2 Context 

El banc de probes d’aquest TFM, d’aquesta invitació al canvi de paradigma docent, serà el Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, d’ un institut situat a la 
població de Sabadell, en el que aquest curs 2015-2016, com a interí, impartiré classes del CFGM 
d’Instal·lacions Elèctriques i automàtiques. 

El centre oferta el cicle en horari de matí o tarda. El TFM es desenvolupa amb els alumnes del 
cicle de tarda, per tal de fer-lo compatible amb  la meva tasca docent. 

El projecte s’implementarà al Mòdul Professional 13 Síntesi a segon del Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques. El meu còmplice serà el Nom_ProfeM13 
“m’apunto al canvi” Cognom_ProfeM13, professor del mòdul en horari de tarda, ara company i 
amic. 

La proposta d’aquest TFM es durà a terme a un aula-taller del departament elèctric, el taller 
d’automatització. És un taller d’uns 60 m², dividit en 3 zones: 

 Zona1: aula convencional amb pissarra i projector, per impartir la part teòrica. 
 Zona 2: espai amb 10 ordinadors de sobretaula on els alumnes podran desenvolupar la 

part de programació i confeccionar la memòria del projecte. 
 Zona 3: espai de taller, amb taules altes per realitzar els muntatges i treballar en la 

construcció de la maqueta. 

 

Figure 1 Taller d’automatització 

http://www.lacalle13.com/
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Al taller d’automatització disposem de molt material, entre altres: 10 plaques Arduino UNO, 
plaques protoboard, components electrònics (resistències, potenciòmetres, leds, etc.), eines 
(multímetre digital, trepant, tornavisos de diferents tipus i mida, alicates, alicates de tall, premsa 
terminals, etc.) 

Excepcionalment, si els alumnes ho necessiten farem servir el taller de tecnologia, equipat amb 
cargols de taula, serres i altres eines que facilitaran el treball de construcció de la maqueta o 
prototip. 

2.2.1 Identificació de mancances 

La implantació de la proposta d’aquest TFM suposava un gran repte personal. El repte consistia 
en dinamitzar la utilització de la plataforma Arduino, sense saber absolutament res d’Arduino i 
amb molts pocs coneixements de programació.  

Una de les tasques més importants del present TFM ha estat desenvolupar un projecte tipus, un 
model d’exemple que els alumnes poguessin seguir i que m’ha permès introduir-me en el món 
d’Arduino i adquirir uns coneixements mínims de programació que em permetessin acompanyar 
als alumnes en el seu procés d’aprenentatge. 

3 Descripció de la solució proposada 

3.1 Objectius del TFM 

Per tal de donar forma a aquest TFM, vaig exposar les meves inquietuds les idees que rebotaven 
pel meu cervell, al meu cap de departament. Un somriure es va dibuixar a la seva cara, “demà 
tindràs una llista del que necessitem al departament elèctric, però necessito un bon producte per 
convèncer als companys de la necessitat de pujar a aquest tren del canvi que proposes”. 

Al dia següent ja tenia una llista de necessitats concretes del departament elèctric i vam fixar els 
següents objectius: 

 Dinamitzar l’ús de les TIC als cicles formatius. 
 Introduir la programació en el procés d’ensenyament-aprenentatge fent servir la 

plataforma Arduino. 

3.2 Metodologia i planificació del treball 

Per tal d’assolir amb èxit els objectius del TFM, les principals tasques a realitzar en aquest TFM 
es detallen a continuació: 

 Fer recerca en l’àmbit de les TIC i les TAC i el seu ús en els cicles formatius de la família 
d’electricitat i electrònica. 

 Analitzar les programacions del CFGM d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, per 
fer compatibles les activitats amb el currículum. 

 Seleccionar les eines TIC i recursos TAC necessaris per desenvolupar el TFM. 
 Capacitació en l’ús de les eines TIC triades per desenvolupar el TFM. 
 Creació d’un projecte tipus que pugui servir d’exemple als alumnes, ha d’incloure el 

disseny, la programació i la construcció d’un prototip. 
 Dissenyar i crear el lloc web “Reprogramem l’aula”, plataforma que inclourà els recursos 

necessaris per tal de que els alumnes desenvolupin el seu projecte d’automatització. 
 Creació de les eines d’avaluació del TFM. 
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La idea era que un cop acabat el TFM, el departament elèctric del centre disposés d’una proposta 
concreta que els permetés dinamitzar l’ús de les TIC a l’aula i l’ introducció de la programació 
fent servir la plataforma Arduino. 

Els recursos havien de ser de fàcil aplicació, sense la necessitat de grans explicacions, sense 
grans tutorials, s’havien de trencar barreres no crear-les. 

D’altra banda, per tal de fer patent el canvi en la metodologia docent, era necessari l’ús d’una 
eina 2.0, amb una corba d’aprenentatge curta, interactiva, que facilités l’accés a les activitats i 
eines utilitzades i amb la que els alumnes i els professors estiguessin habituats a treballar. Així 
doncs, no en teníem prou amb un arxiu de text (word o pdf), amb una memòria digital plana o 
impresa en paper. 

Finalment l’eina triada va ser la plataforma Google Sites, amb la que s’ha creat el lloc web 
“Reprogramen l’aula”, que inclou els diferents recursos i les diferents activitats d’ensenyament-
aprenentatge creades per donar resposta al present TFM.  

Tots aquests recursos són lliures i descarregables des de el lloc web. S’inclouen des de l’enunciat 
a les rúbriques, enllaços a les eines TIC utilitzades, tutorials senzills, propostes de millora, etc.  

El treball s’ha desenvolupat seguint la següent temporització: 

 

Figura 1Temporització tasques TFM 

4 Reprogramem l’aula 

Per la seva senzillesa, interactivitat i per la gran llibertat que dona a l’usuari per navegar pels 
diferents recursos i espais, l’eina triada va ser Google Sites. Podeu accedir al lloc web 
“Reprogramem l’aula”, des de l’enllaç: https://sites.google.com/site/tfmiolivera/  [Figura 2]. 

El lloc web té un disseny senzill per tal proporcionar una navegació fàcil i intuïtiva, els continguts 
són els mínims per entendre i desenvolupar el projecte, evitant la temptació de posar infinitat de 
recursos i deixant a l’alumne màxima llibertat durant el procés d’aprenentatge. 

01/02 21/02 12/03 01/04 21/04 11/05 31/05

Recerca recursos

Anàlisi programació

Capacitació Arduino

Creació projecte tipus

Disseny lloc web

Disseny eines avaluació

Implementació a l'aula

https://sites.google.com/site/tfmiolivera/
https://sites.google.com/site/tfmiolivera/
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Figura 2 Pàgina d’inici lloc web Reprogramem l’aula 

El lloc web segueix la següent estructura: 

 Inici 
 Projecte alumne 

- Però què he de fer? 
- Com ho farem? 
- Aaaargh! Necessito ajuda! 

 Projecte tipus 
- L’aparcament està impossible. 
- Eines i materials. 
- Code time! 
- Mans a l’obra! 
- Anem al cinema 

El lloc web està format per tres pàgines principals. La pàgina “Inici” dóna la benvinguda a l’alumne 
al projecte i deixa entreveure que hauran de fer en les setmanes següents.  

 

Figura 3 Placa Arduino UNO 
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Com hem dit abans el projecte s’implementarà al Mòdul Professional 13 Síntesi. L'objectiu del 
projecte és l’automatització d'un procés fent servir la plataforma de hardware lliure Arduino.  

Però no es tracta de crear una memòria sense cap aplicació, amb un munt de suposicions i 
invencions, sobre el paper tot s’aguanta, volem anar més enllà, el treball inclourà des de la fase 
de disseny i programació, fins  a la construcció d'una maqueta o prototip. 

En aquesta pàgina de benvinguda es convida als alumnes a encetar aquest projecte amb il·lusió. 
Il·lusió per treballar en quelcom que els agradi, que els motivi, il·lusió per construir, dissenyar, 
il·lusió per compartir amb els companys i amb els professors, il·lusió per conèixer la plataforma 
Arduino, il·lusió per crear, per cablejar, tallar, cargolar, ajustar, muntar, desmuntar i tornar a 
muntar, il·lusió per programar,... , en definitiva, il·lusió per treballar en un projecte únic i personal. 
Les aplicacions són infinites, el límit ... la seva imaginació!! 

A més d’aquesta pagina d’inici, el lloc web conté les pàgines “Projecte alumne” [Figura 4] i 
“Projecte tipus” el contingut de les quals es detalla als següents apartats. 

4.1 Projecte alumne 

En la pàgina “Projecte alumne” es detallen els objectius del projecte, la metodologia de treball, 
els recursos i espais que farem servir i les eines d’avaluació. 

 

Figura 4 Pàgina Projecte alumne 

Des de el menú horitzontal, o clicant a les imatges es pot accedir als diferents espais del lloc 
web. 
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4.1.1 Objectiu del projecte alumne 

L’objectiu del projecte és dissenyar i implementar l’automatització d’un procés o activitat. Es 
farà servir la plataforma de hardware lliure Arduino, i en concret la placa Arduino UNO. 

 

Figura 5 Components placa Arduino UNO (font web oficial Arduino) 

L’Arduino UNO permet gestionar una sèrie d’entrades i sortides, pel que farem servir sensors i 
actuadors. Els sensors actuen com a entrades del sistema i els actuadors com a sortides del 
sistema. Els límits del projecte els marcarà les limitacions d’entrades i sortides de l’Arduino UNO. 

 

Figura 6 Pàgina “Però, que hem de fer? 

4.1.2 Temporització i metodologia 

Pel que fa a la temporització, el projecte es desenvoluparà les últimes sis setmanes de classe, 
durant un total de 30 hores lectives, repartides en 6 sessions de 3h i 6 sessions de 2h. Els 
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alumnes treballaran en grups de 3, que poden triar ells mateixos per afinitat. Les 5 primeres hores 
serviran per conèixer la plataforma Arduino i per aprendre programació bàsica desenvolupant 
pràctiques senzilles de nivell bàsic. Al llarg de les 25 hores restants els alumnes treballaran en 
el seu projecte, un projecte únic i original. 

Aquesta és una proposta inicial i flexible, s’adaptarà a les necessitats i coneixements previs de 
cada alumne. 

Per tal d’optimitzar i facilitar l’aprenentatge inicial, en les primeres sessions dedicades a conèixer 
la plataforma Arduino, el treball es realitzarà per parelles. D'aquesta manera tothom podrà anar 
incorporant coneixements bàsics sobre programació i el funcionament de la placa Arduino Uno. 
A mida que l’alumne avança en aquestes pràctiques senzilles pot anar donant-li forma al seu 
projecte final. Tot això amb l'acompanyament i ajuda dels professors i de la resta de companys  

A la finalització del projecte els alumnes hauran d'haver creat les següents evidències: 

 Quadern de classe, en el que anotar els avenços que es fan en cada sessió. Les 
dificultats que han trobat i com les han superat, també els descobriments que hagin anat 
fent. Poden fer servir la plataforma Blogger per crear el seu quadern de classe. 

 Memòria del projecte, en format web. Es recomana la utilització d’eines com Google 
Sites o Wordpress. A l'apartat projecte tipus els alumnes trobaran un projecte sencer 
desenvolupat que poden fer servir a mode de guia. Es recomana que facin fotos i vídeos 
al llarg de totes les sessions, per en acabat el projecte disposin d’una bona galeria 
d’imatges de tot el procés. 

 Prototip o maqueta del mecanisme o procés automatitzat. Els alumnes han de construir 
una maqueta o prototip amb els sensors i actuadors necessaris per que el cervell del 
Arduino UNO faci la seva feina, aquella per la qual l'han programat. En la construcció de 
la maqueta es valorarà la utilització de materials reciclats o reutilitzats. 

 Vídeo del projecte, que reculli moments del procés de creació, de la feina diària al taller, 
de les probes realitzades amb la maqueta, del funcionament de l’automatització,  etc. 
Poden fer servir eines com Windows Movie Maker. La duració del vídeo no hauria de 
superar els 3 minuts. Es convida als alumnes a fer servir el mòbil com a eina de gravació 
i edició de fotos i vídeos. 

Un cop lliurat el projecte, els alumnes hauran de presentar-lo a classe. Disposaran de 25 minuts 
de temps per a fer-ho, i hauran d'intervenir tots el membres del grup a l’exposició oral. 

La memòria del treball ha d’incloure: 

 Descripció del procés que es vol automatitzar. 
 Amidament del material i les eines utilitzades. 
 Codi de programació de l'Arduino, amb notes i comentaris i aclariments de suport i 

descripció del codi. 
 Esquema de muntatge de les connexions elèctriques. 
 Temporització de les tasques i responsables. 
 Galeria d'imatges i vídeos amb la feina diària del taller. 

4.1.3 Avaluació del projecte alumne 

Arribat el final del projecte toca avaluar. L’eina d’avaluació serà la rúbrica. Però no tota la feina 
d’avaluar la farà el professor, es vol implicar a l’alumne en el procés, per posar en valor el treball 
que faran. Un cop transformats en aprenents a experts del món Arduino ja estan capacitats per 
avaluar la feina dels seus companys. A més a més, el fet de que l’alumne conegui des de un 
principi de què se li avaluarà i disposi de les rúbriques li permet autoavaluar-se en qualsevol 
moment al llarg del projecte. Pot detectar mancances en el projecte i donar-li solució. 
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Amb l’ajuda de l’eina CoRubrics s’han creat rúbriques per avaluar i coavaluar els diferents 
apartats del projecte i la seva defensa durant la presentació oral. 

CoRubrics no només permet dissenyar la rúbrica, sinó que a més i de manera senzilla crea 
qüestionaris Google Form que de manera automàtica podem enviar a una adreça de correu 
electrònic. D’aquesta manera podem compartir la rúbrica amb altres professors i alumnes. 

D’altra banda, aquesta senzilla eina, permet gestionar de forma molt senzilla els resultats de 
l’avaluació. Una vegada hem rebut al correu electrònic el formulari només hem de seleccionar 
l’alumne o grup a avaluar i un cop omplert enviar el formulari. CoRubrics de manera automàtica 
emmagatzema la informació referent als diferents alumnes i genera un full d’Excel amb la 
puntuació de cada alumne. 

5 Projecte tipus 

L’objectiu d’aquest projecte tipus era adquirir els coneixements mínims de programació i 
familiaritzar-me amb el funcionament de l’Arduino UNO. Conscient de la gran dificultat que 
comporta no tenir coneixements de programació per encarar i implementar a l’aula la proposta 
d’aquest TFM. la única via era aprendre programació, aprendre Arduino des de zero, amb la 
intenció d’enfrontar-me als mateixos neguits i dubtes, amb les mateixes dificultats amb les que 
es trobarien els alumnes a l’aula. 

El resultat d’aquest repte el teniu a la pàgina “Projecte tipus” [Figura 7], on els alumnes disposen 
d’un projecte que els pot servir de guia al llarg del desenvolupament del seu treball. Aquest 
projecte tipus, també és una proposta de treball per qualsevol grup, sempre i quan s’incloguin 
millores en el disseny. 

 

Figura 7 Pàgina Projecte tipus 

L’objectiu de qualsevol projecte és donar solució a un problema. En aquest projecte tipus es 
planteja una necessitat a la que hem donat solució fent servir la plataforma Arduino. A la pàgina 
“L'aparcament està impossible!!” es planteja el següent problema: 

“Tenim un amic que és propietari d'un restaurant, el restaurant disposa de pàrquing privat pels 
clients. Però el nostre amic està preocupat i molest perquè sovint es troba que han entrat al 
pàrquing més vehicles del compte, es supera la seva capacitat i al final li toca a ell fer posar 
ordre. Cansat d'aquesta situació i de les queixes dels clients, ens ha demanat ajuda per 
automatitzar el funcionament del pàrquing.” 

Un cop identificat el problema, les necessitats del nostre “amic” i del seu pàrquing són: 

https://sites.google.com/site/tfmiolivera/l-aparcament-esta-impossible
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“Necessita en primer lloc una barrera, que això no és un pàrquing públic, només és per clients!!, 
i en segon lloc vol saber en tot moment les places que queden lliures, en tercer i últim lloc, en 
cas de que el pàrquing estigui complert cap vehicle ha de poder accedir a l'interior fins que quedi 
alguna plaça lliure.” 

No es tracta d’aprendre programació per aprendre, amb aquest plantejament del problema 
invitem a l’alumne a donar resposta a una necessitat real. Però a més no els imposarem un 
projecte concret, ells triaran amb total llibertat que volen fer, i ells li hauran de donar solució.  

Llibertat, creativitat, resiliència, emponderament de l’alumne s’amaguen darrere d’aquest 
projecte amb Arduino.  

Per tal de provar el bon funcionament de l'Arduino Uno en les seves tasques de gestió de 
pàrquings, necessitàvem un pàrquing. I això és el que  vam fer, havíem de construir una maqueta 
per emular el funcionament del pàrquing del nostre “amic”, en la que implementar els nostres 
sensors i actuadors per tal de que el nostre Arduino UNO fes la seva feina. 

Vam anar a taller i ens vam posar mans a l’obra, vam tallar, enganxar cargolar, dissenyar i muntar 
sensors de pressió, cablejar, ..., en definitiva, molt  treball en equip, molts moments durs davant 
els fracassos, molta feina, però també molt bon ambient, moments divertits i la tranquil·litat de la 
feina ben feta. 

Per tal de construir el nostre pàrquing vam fer servir els següents materials i eines: 

 Placa Arduino UNO. 
 Polímetre. 
 Placa Protoboard. 
 Cables per a circuits electrònics. 
 Servomotor per a Arduino. 
 Comptador digital electrònic 

(Display). 
 Leds (verds i vermells). 
 7 Resistències de 470 ohms i una 

de 100 ohms. 
 Tornavisos de diferents grandàries i 

tipus. 
 Trepant i broca de 5 mm. 
 Estació de soldadura, amb soldador 

elèctric i estany. 
 Corró i pintura acrílica blanca. 

 2 Planxes de conglomerat de 
reciclades per a la base del 
pàrquing, de 400x 300 mm. 

 2 llistons de 20x10 mm reciclats per 
unir les Planxes de la base. 

 Cola blanca. 
 Pistola i barres de silicona. 
 Cargols. 
 Petits llistons de fusta. 
 Retoladors. 
 Clips. 
 Paper i Cartolina. 
 Caixa de mòbil reutilitzada. 
 Cinta adhesiva de coure. 
 Tisores.

 

Figura 8 Alguns dels components i elements utilitzats 
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El gran repte inicial era programar sense tenir cap base de programació. Ni tan sols coneixia 
l’aspecte de l’Arduino UNO. Però la gran expansió que ha experimentat la plataforma Arduino en 
els darrers anys va facilitar molt la feina. A més, com he dit abans la plataforma Arduino és una 
plataforma d’hardware lliure i a la web oficial d’Arduino hi ha infinitat d’ajudes i recursos, tot sota 
llicència Creative Commons. Aquesta llicència Creative Commons [Figura 9] permet utilizar tots 
els recursos disponibles al web, en part o en la seva totalitat, sempre i quan s’adopti la mateixa 
llicència en els recursos creats. Per aquest motiu els recursos utilitzats en aquest TFM, com ara 
els manuals i les pràctiques bàsiques, s’han extret del web oficila d’Arduino. 

 

Figura 9 Drets d’autor web oficial arduino (font: https://www.arduino.cc/) 

La primera parada d’aquest viatge era aconseguir una placa Arduino UNO i començar a fer-la 
servir. La segona, instal·lar l’IDE d’Arduino i connectar el meu Arduino UNO. Ara ja sé que és un 
IDE, són les sigles d’ Integrated Development Environment o el que és el mateix, Entorn de 
Desenvolupament Integrat. 

 

Figura 10 Interface del IDE d’Arduino 

Instal·lat l’IDE [Figura 9] i amb la meva placa UNO, vaig entrar a l’emocionant món de la 
programació. Però per on començar? Al web oficial d’Arduino hi ha infinitat de material, s’han 
seleccionat algunes pràctiques bàsiques per fer aquesta primera aproximació a la programació 
en Arduino i  al funcionament de la placa UNO. Entre d’altres: 

 Led: encén el teu primer led. 
 Led intermitent: el teu led parpelleja. 

https://www.arduino.cc/


 

Disseny i implementació d’activitats d’ensenyament-aprenentatge utilitzant eines 
TIC/TAC al CFGM d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques. 

Pàgina 14 de 27 

 
 

 Seqüència de leds: encén 4 leds seqüencialment. 
 Semàfor: amb tres leds, un vermell, un verd i un groc pots crear un semàfor. 
 Polsador: introdueix un polsador per interactuar amb Arduino. 
 Control d’intensitat lumínica: regula la lluminositat d’un led. 
 Servomotor: introdueix un servomotor al teu Arduino i comença a moure coses. 

Al lloc web fruit d’aquest TFM “Reprogramem l’aula”, a la pàgina “Aaaargh! Necessito ajuda” 
s’han inclòs recursos suficients per desenvolupar aquestes pràctiques bàsiques. 

Una vegada vençuda la por inicial, i amb els coneixements mínims de programació necessaris, 
ja podíem encetar el projecte d’automatització del funcionament del pàrquing. 

Per automatitzar el funcionament del pàrquing es necessitava: 

 Controlar l'accés mitjançant una barrera connectada a un servo motor. 
 Controlar els cotxes que entren i surten del pàrquing. Pel que farem servir dos sensors 

de pressió. Un per comptabilitzar els cotxes que entren i un altre que comptabilitzarà el 
número de cotxes que surten. 

 Conèixer en tot moment el número de places lliures que resten al pàrquing. Farem servir 
un display que mostrarà el número de places lliures. 

A l’esquema de connexions [Figura 11], es mostren els elements utilitzats en l’automatització del 
pàrquing (servo motor, display, resistències de protecció del display i sensors d’entrada i sortida), 
les entrades i sortides de la placa UNO utilitzades i com s’han de connectar. 

 

Figura 11 Esquema de connexions control pàrquing (font: arduining.com) 

Una vegada dissenyada la part de control, s'havia de programar l’Arduino mitjançant el seu 
software. A continuació, s'adjunta el llenguatge de programació emprat per aquest projecte. Una 
de les parts més importants d'aquesta programació serà la definició correcta de les variables amb 
els pins de la nostra placa d'Arduino. 

S’han afegir al costat de cada línia de programació diferents comentaris que faciliten la 
comprensió del codi de programació. D’aquesta manera, es facilita el treball en cas d’aparèixer 
errors en el moment d’implementar el programa a la nostra maqueta. 

A continuació es mostra el programa: 

https://sites.google.com/site/tfmiolivera/
https://sites.google.com/site/tfmiolivera/projecte-alumne/aaaargh-necessito-ajuda
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/* 

  Parking Transformers. 

Detecta quan el cotxe passa per sobre del sensor d'entrada. Si hi ha places disponibles, 

puja la barrera. Quan algun cotxe passa per sobre del sensor de sortida, la barrera puja. 

En aquesta versió, la barrera esta temporitzada. Una millora seria mantenir la barrera alta 

fins que el cotxe passa per l'altre sensor. 

*/ 

/*Comentarios EQUIPO: EXIT y IN se deben intercambiar, funciona al reves. */ 

/* Incloure la llibreria del servo motor. */ 

#include <Servo.h> 

/* Creem un objecte de la categoria servo. */ 

Servo myservo; 

#define ServoM    12        //Connectat al servo motor. 

#define Bright    11        //servo library disable PWM on pins 9 and 10. 

#define Exit      8         //Pin connectat al polsador de sortida. 

#define In        9         //Pin connectat al posaldor d'entrada. 

 

#define BarLow    177       //Posicio inferior de la barrera. 

#define BarUp     95        //Posicio superior de la barrera. 

#define CAPACITY  8         //Capacitat del parking. 

#define INTEN     80        //Intensitat del display en %. 

/* LEDs que indiquen si hi ha places disponibles. */ 

#define LEDR 7              //Led vermell, s'activa quan no hi ha places disponibles.              

#define LEDV 13             //Led verd, s'activa quan hi ha places disponibles. 

/* Pins de connexio del segments del display de 7 segments. */ 

#define  segA  0 

#define  segB  1 

#define  segC  2 

#define  segD  3 

#define  segE  4 

#define  segF  5 

#define  segG  6 

//Array with the segments to represent the decimal numbers (0-9). 

byte segments[10] = { 

// pgfedcba  <--- segments 

  B00111111, // number 0 
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  B00000110, // number 1 

  B01011011, // number 2 

  B01001111, // number 3 

  B01100110, // number 4 

  B01101101, // number 5 

  B01111101, // number 6 

  B00000111, // number 7 

  B01111111, // number 8 

  B01101111  // number 9 

}; 

void setup(){ 

  myservo.attach(ServoM);          // attaches the servo. 

 

  pinMode(LEDR,OUTPUT); 

  pinMode(LEDV,OUTPUT); 

 

  pinMode(Exit, INPUT);           // set "EXIT" button pin to input 

  pinMode(In, INPUT);             // set "IN" button pin to input 

  digitalWrite(Exit, HIGH);       // Connect Pull-Up resistor. 

  digitalWrite(In, HIGH);         // Connect Pull-Up resistor. 

  pinMode(segA,OUTPUT); 

  pinMode(segB,OUTPUT); 

  pinMode(segC,OUTPUT); 

  pinMode(segD,OUTPUT); 

  pinMode(segE,OUTPUT); 

  pinMode(segF,OUTPUT); 

  pinMode(segG,OUTPUT); 

  pinMode(Bright,OUTPUT); 

  analogWrite(Bright,255*INTEN/100); 

  myservo.write(BarLow);          //Barrier in the low position 

//  delay(1000); 

} 

int  Available= 8;                    // Number of places available. 

 

//================================================================ 

void loop(){ 
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Display(Available); 

if(Available==0){ 

digitalWrite(LEDR,HIGH); 

digitalWrite(LEDV,LOW); 

} 

else{ 

digitalWrite(LEDR,LOW); 

digitalWrite(LEDV,HIGH); 

} 

if(digitalRead(In)==0) 

{ 

  if(Available != 0){ 

    Available--; 

    myservo.write(BarUp); 

    delay(3000); 

    myservo.write(BarLow); 

    } 

  } 

if(digitalRead(Exit)==0) 

{ 

  if(Available != CAPACITY){ 

    Available++; 

    myservo.write(BarUp); 

    delay(3000); 

    myservo.write(BarLow); 

    } 

  } 

} 

/*------------------------------------------------------------------- 

Put the segments according to the number. 

--------------------------------------------------------------------*/ 

void Display(int number){ 

byte segs =  ~segments[number];        //"~" is used for commom anode. 

digitalWrite(segA, bitRead(segs, 0) ); 

digitalWrite(segB, bitRead(segs, 1) ); 

digitalWrite(segC, bitRead(segs, 2) ); 
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digitalWrite(segD, bitRead(segs, 3) ); 

digitalWrite(segE, bitRead(segs, 4) ); 

digitalWrite(segF, bitRead(segs, 5) ); 

digitalWrite(segG, bitRead(segs, 6) ); 

} 

En paral·lel al disseny de la part de control i de la programació, es va començar a treballar en la 
construcció de la maqueta amb els diferents sensors i actuadors, en la que es provarà el correcte 
funcionament del programa. A la pàgina “Mans a l’obra”, podeu consultar el procés de construcció 
del prototip i com es van implementar els components i l’Arduino UNO. 

La construcció de la maqueta va suposar una gran inversió de temps, s’havia de materialitzar el 
sistema: actuadors, sensors, cablejat, la integració de la placa UNO en la maqueta, havien de 
passar del paper a la realitat. 

A continuació es detallen les principals fases de la construcció i la seva temporització: 

1. Construcció base de la maqueta (1h). Per realitzar la base de la maqueta s’han fet 
servir 2 planxes de conglomerat reciclades de 400x 300 mm. Amb l'ajuda d'una mica de 
paper de vidre i una mica de neteja, van quedar pràcticament com noves. 

Per unir les dues planxes es fan servir dos llistons de 40x20 mmm. Es fan uns forats amb 
la broca del 5. Amb els forats fets, s’enganxen els llistons a la base amb cola blanca i 
posteriorment s’asseguren amb els cargols adequats. Un cop fet això caldrà deixar 
assecar la base durant uns minuts. 

2. Disseny i implementació dels sensors de presència de cotxe (1,5h). Per elaborar els 
sensors que  han de detectar els cotxes s’utilitzen 4 cartolines per cadascun d'aquests 
sensors, cinta de coure adhesiva de 6mm, clips i multímetre digital, per comprovar la 
continuïtat del circuit. 

 

Figura 12 Probes sensors entrada-sortida 

Els sensors de pressió s’han de comportar com un interruptor, quan un cotxe para 
damunt el sensor d'entrada la barrera puja i es resta una plaça al  número de places 
disponibles. A la sortida, quan un cotxe para damunt el sensor de sortida s’obre la barrera 
i es suma una plaça al total de places lliures. 

Es preparen les cartolines dels sensors. A les 2 cartolines interiors de cada sensor s’ha 
de fer un forat de forma quadrada a la zona de contacte per què solament quan hi hagi 
un cotxe a sobre es realitzi el contacte entre les dos altres cartolines, les quals tenen  
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enganxada la cinta de coure adhesiva. Una vegada enganxada la cinta de coure 
adhesiva es col·loquen clips als extrems de les cartolines per subjectar-les. 

En aquest moment es poden realitzar proves amb multímetre digital per comprovar que 
quan un cotxe para a sobre del sensor el circuit elèctric es tanca, hi ha continuïtat. Per 
fer la comprovació  es posa el selector del multímetre en  mode continuïtat, quan el cotxe 
passa per la zona de contacte es tanca el circuit i hi ha continuïtat entre els dos punts 
del circuit. 

3. Muntatge de la part de control i realització de proves (8h oficials, extraoficialment 
més de 12h!) Per a la realització d'aquesta part, es segueix seguirem l'esquema de 
connexions [Figura 11]. A l'esquema es mostren com s'han de connectar els diferents 
elements (servo motor, display, etc.) a l'Arduino UNO.  També s'indiquen les entrades i 
sortides que es fan servir.  

S’instal·la el display i les resistències corresponents a una placa protoboard. A 
continuació es connecta a l'Arduino el display situat a la protoboard mitjançant uns ponts 
de cable. Per connectar-los es fan servir els pins de les sortides digitals. 

Es connecta el servomotor a l'Arduino, es necessiten dos cables per subministrar tensió 
i un tercer que proporciona el senyal a la placa.  

Un cop connectat l'Arduino al PC mitjançant un cable USB, queda alimentat i es pot 
carregar el codi del programa  mitjançant l'IDE d'Arduino. 

Arribats a aquest punt tot hauria d'haver sortit bé i s’hauria de veure el display marcant 
un número entre 0 i 8 (el nombre de places disponibles). Ara és el moment de realitzar 
proves amb els sensors d'entrada i sortida del pàrquing. S'ha de  comprovar que quan 
no queden places lliures dins del pàrquing, la barrera no permet l'accés a nous cotxes, i 
que el display actualitza el número de places lliures cada vegada que entra o surt un 
cotxe. 

En aquest punt arriba el primer gran fracàs del projecte, la gran decepció, el codi no 
funciona, el sistema no es comporta  com s’esperava, el servo es torna boig fins arribar 
a cremar-se i el display ni s'encén!!!  

Moments de tensió i preocupació al grup. Es revisa el codi una vegada i altre, no es troba 
l'error.  

 
Figura 13 Probes display 
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Insistim, no tirarem la tovallola. Es comença de zero, reescrivim el codi línia a línia, i tot 
comença a funcionar. El servomotor obre la barrera quan un cotxe activa el sensor 
d'entrada, i el display mostra una plaça menys disponible, quan un cotxe marxa del 
pàrquing la barrera torna a pujar i el display mostra que una nova plaça ha quedat lliure. 

Incorporació de millora: superat aquest entrebanc, emocionats i il·lusionats pel bon 
funcionament del sistema, hem guanyat en seguretat i ens venim amunt, és el moment 
d'introduir alguna millora al disseny inicial, introduïm al sistema dos leds, un de color 
vermell que indicarà que totes les places estan ocupades i un altre de color ver que 
indicarà que encara queden places lliures al pàrquing. 

Per realitzar aquestes millores s'haurà de retocar el codi inicial. Per saber com realitzar 
aquestes modificacions es poden consultar les pràctiques bàsiques, concretament la 
dedicada al funcionament dels leds amb Arduino. Incorporem el control dels leds al codi 
de programació, cablegem els leds i continuem amb les probes. La part de programació 
i control està enllestida, i tot funciona perfectament! 

4. Finalització de la base de la maqueta. Incorporació de la part electrònica i de 
control (4h). Ja tenim el codi acabat i s’han fet probes amb els diferents elements, però 
encara s’ha d'acabar la maqueta, incorporar els elements i integrar l'Arduino UNO a la 
sala de control. 

Primer enganxem les cartolines que contenen els sensors d'entrada  i sortida al pàrquing 
a la base de la maqueta. Preparem una nova cartolina, d'un elegant color negre,  per 
ocultar les capes que contenen els sensors i per donar-li un aire de realisme. S’ha de 
deixar espai per realitzar les connexions.  

Es treuen els clips provisionals, i soldem els cables als sensors d'entrada i sortida. 
Enganxem la cartolina negra que serà la capa superior de la maqueta i ocultarà les cintes 
de coure dels sensors. 

Per últim es pinten les zones en les que estan col·locats els sensors. Hi haurà una zona 
per indicar l'entrada i altre per la sortida. Una manera d'indicar-ho podria ser amb fletxes. 
També es pinten els espais d'estacionament dels cotxes. 

Una vegada realitzats aquests passos s’implementa la part electrònica a la base de la 
maqueta. Es reutilitza una caixa de mòbil per acomodar l'Arduino UNO, serà la caseta 
de control d'accés. A l'interior tot el cablejat, la placa protoboard i l'Arduino UNO queden 
ben protegits i integrats en la maqueta. 

 
Figura 14 Arduino integrat a la maqueta 

A la part frontal de la caseta s’instal·la el display que informa de les places lliures del 
pàrquing. 
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Figura 15 Display i leds 

Finalment, després de molta feina s'incorpora al projecte la meva filla, per demostrar que en un 
projecte d’aquest tipus poden participar, col·laborar alumnes d’altres nivells educatius, en aquest 
cas una alumna de cicle inicial de primària. La maqueta necessita uns últims retocs i estarà llesta 
[Figura 16]. 

 

Figura 16 Maqueta del pàrquing acabada 

6 Resultats 

La proposta presentada en aquest TFM s’ha implementat al Mòdul Professional 13 Síntesi del 
CFGM d’ Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, en el grup de tarda, amb l’ajuda i complicitat 
del professor del mòdul. 

En total 12 alumnes, d’entre 17 i 31 anys, de 4 nacionalitats diferents, amb centres d’origen 
diferents, entorn sòcio-econòmic diferent. Dos d’ells compatibilitzaven els seus estudis amb el 
seu treball a jornada complerta, un per compte aliè i l’altre en règim d’autònom. Els dos havien 
reprès els seus estudis després de més de 10 anys allunyats de les aules. 

En definitiva un grup molt heterogeni. Amb aquest punt de partida, vaig tenir la sensació de córrer 
el risc de que el projecte seria un fracàs. Com un grup tant divers podria tirar endavant un treball 
en el que era importantíssima la col·laboració amb els companys, l’autonomia, 
l’autoaprenentatge, la resolució de problemes i l’acompanyament dels professors? 

Aquesta sensació va desaparèixer en la primera sessió. Els alumnes formaven un grup molt 
cohesionat, tenien molta complicitat. Es van mostrar il·lusionats amb el projecte i amb el fet de 
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poder desenvolupar un projecte integral, des de el disseny a la construcció de la maqueta però 
també amb neguit pel que fa a la implementació de la programació amb Arduino.  

En aquesta primera sessió ja tenien l’Arduino a les mans. Com un nen amb joguina nova, o un 
adult amb mòbil nou, directe al descobriment, a la manipulació, sense grans classes magistrals, 
sense mirar el manual complert, només amb la guia ràpida. En acabar tothom havia encès el seu 
primer led. D’aquesta manera van guanyar en seguretat i el neguit es va esvair. 

En les següents sessions, es va continuar amb les pràctiques bàsiques i es van començar a 
perfilar els projectes. 

Enquesta continguts i objectius del projecte Valoració 
1 2 3 4 5 

1 Els objectius del projecte estan ben definits.           
2 La temporització i la metodologia utilitzades són adequades.           

3 La plataforma "Reprogramem l'aula" m'ha ajudat a desenvolupar el 
meu projecte.           

4 
La utilització d'eines TIC, ha augmentat la meva autonomia, 
dinamitzat l'autoaprenentatge i el treball en equip, facilitant el procés 
d'aprenentatge. 

          

5 El treball ha estat motivador, ha augmentat el meu interès per la 
programació i l'automatització.           

6 En conjunt estic satisfet amb aquesta assignatura.           

Taula 1 Enquesta continguts i objectius del projecte 

En molts moments hem trobat dificultats al taller, “profe esto no funciona!!”, era el recurs més 
utilitzat pels alumnes, de seguida tiraven la tovallola. El fet de ser dos professors a l’aula i el baix 
número d’alumnes ha facilitat molt la ràpida resolució dels problemes. I a més, a mesura que 
avançaven les sessions s’incrementava el número d’ajudants. Al començament per petició dels 
professors i després de manera espontània els alumnes s’ajudaven entre ells.  

 

Taula 2 Resultats enquesta continguts i objectius del projecte 

D’altra banda, la figura del professor es va anar diluint i al final havia 14 persones al taller 
treballant, resolent problemes, programant, construint maquetes. En cada interacció amb els 
alumnes, en cada resolució de dubtes, en cada tornem a repassar el codi, etc. S’ha anat creant 
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un vincle entre nosaltres, que ha facilitat molt la feina. Com si s’hagués trencat una mica la barrera 
entre el professor i l’alumne. 

Tot això a nivell de resultats qualitatius, de sensacions a l’aula. Per valorar la implementació del 
TFM, en acabar el projecte es van passar dos enquestes, una referent als continguts i objectius 
del projecte [Taula 1] i l’altre en relació  a la meva tasca docent [Taula 3]. 

Enquesta actuació docent Valoració 
1 2 3 4 5 

1 El professor té en compte els interessos i inquietuds dels estudiants 
i els coneixements previs.           

2 Organitza de forma clara i eficaç el treball a l'aula, facilitant 
l’aprenentatge i l'assoliment dels objectius fixats.           

3 El material didàctic i recursos recomanats faciliten l'aprenentatge.           

4 Fomenta la participació, crea espais pel debat i l'intercanvi d'idees i 
opinions.           

5 Es mostra accessible i és eficaç en la ressolució dels problemes que 
han aparegut al llarg del projecte.           

6 Estic satisfet amb l'actuació del professor.           

Taula 3 Enquesta actuació docent 

Els resultats, pel que fa als continguts [Taula 2] totes les qüestions tenen una valoració positiva, 
totes superiors a 3 sobre 5. L’aspecte pitjor valorat ha estat la temporització. Es tradueix al taller 
en falta de temps. Tots hem coincidit en que ha faltat temps. A destacar també la utilitat del lloc 
web que es manifesta a l’enquesta amb molt bona valoració. 

En referència  a la tasca docent, els resultats [Taula 4] mostren que la valoració és molt positiva. 
La qüestió pitjor valorada és la qüestió  1 i té relació directa amb la  temporització i els 
coneixements previs de programació dels alumnes. Al taller tothom va coincidir amb que les 5 
hores inicials per introduir-se a l’Arduino eren insuficients. 

 

Taula 4 Resultats enquesta actuació docent 

Pel que fa als projectes que han desenvolupat els alumnes, dir que han treballat en grups de 
tres, i després de les sis setmanes de classe programades per treballar en l’automatització d’un 
procés, els projectes presentats van ser: 
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 Projecte levitació [Figura 17]. L’objectiu era controlar la posició d’un disc dintre d’un 
dipòsit cilíndric, fent servir una turbina com a actuador i un sensor de distància 
d’ultrasons. 

 

Figura 17 Projecte levitació 

 Projecte balancí motoritzat [Figura 18]. Es tractava de controlar la posició d’un pèndol 
fent servir un helicòpter que funcionava com a actuador. El sensor és un potenciòmetre 
unit al pèndol, que davant un canvi de posició augmentava o disminuïa el seu valor, 
augmentant o disminuint la tensió d’alimentació de l’helicòpter, i regulant d’aquesta 
manera la posició del pèndol per a una consigna donada. 

 

Figura 18 Projecte balancí motoritzat 

 Projecte control de nivell [Figura 19]. L’objectiu  del projecte era controlar el nivell d’un 
dipòsit a un valor de consigna determinat. El dipòsit proporciona a la seva sortida un 
cabal de líquid variable. La regulació es fa amb l’ajuda d’una bomba que envia líquid al 
dipòsit i d’un sensor d’ultrasons que controla el nivell del fluid. 

 Projecte regulació led [Figura 20]. L’objectiu era regular el nivell lumínic d’una sala a un 
valor de consigna determinat, independentment del nivell de la llum rebuda de l’exterior. 

Els 4 projectes han obtingut una qualificació superior al 8, però més enllà de la nota numèrica, 
m’agradaria remarcar el bon treball realitzat al taller, i la gran implicació dels alumnes.  
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Figura 19 Projecte Control de nivell 

 

Figura 20 Projecte llum 

7 Conclusions i treballs futurs 

S’han complert satisfactòriament els objectius fixats en aquest TFM 

 S’ha creat el lloc web Reprogramem l’aula, eix vertebrador per dinamitzar la programació 
mitjançant la plataforma Arduino. 

 A través de l’autoaprenentatge i el desenvolupament del projecte tipus, he adquirit els 
coneixements mínims de programació amb Arduino per tal d’implementar la proposta 
d’aquest TFM al taller. 

 S’han creat les eines necessàries per avaluar el TFM. 
 S’han creat les eines necessàries per avaluar el treball dels alumnes. 
 S’han creat les eines necessàries per valorar la meva actuació a l’aula. 

Pel que a  l’aprenentatge dels alumnes: 

 Són capaços de programar a nivell bàsic amb Arduino. Coneixen i utilitzen les funcions 
bàsiques de programació. 

 Analitzen programes senzills, detecten i solucionen errors en el codi de programació. 
 Fan servir les TIC per buscar informació i recursos. 

Respecte a la valoració dels continguts i objectius del projecte la nota mitjana és de 4,15 sobre 
5. Pel que fa a la meva actuació a l’aula, la valoració és positiva, amb una nota mitjana de 4,39 
sobre 5. 
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A la vista dels resultats de les enquestes la valoració general dels alumnes és molt positiva, i això 
s’ha traduït a l’aula en una alta implicació, fins al punt de que alguns alumnes van comprar-se el 
seu propi Arduino, van fer seu el projecte treballant al taller fins i tot una vegada acabat el període 
lectiu i tot i tenir una valoració positiva. 

En resum la implementació del TFM ha estat molt positiva. A nivell personal la valoració és molt 
positiva, he gaudit molt treballant al taller, ensenyant i sobretot aprenent moltíssim dels alumnes. 

Com aspectes a millorar: 

 La manca de temps ha estat un problema. Una possible millora seria incloure alumnes 
d’altre nivell educatiu en els projectes. El centre oferta cicles formatius l l’ESO, així que 
seria fàcil implicar a alumnes de tecnologia de l’ESO, per exemple en la construcció de 
la maqueta. 

 S’han de millorar les eines d’avaluació, hauria de prevaler la valoració de la feina al taller, 
la resolució de problemes, la solidaritat amb els companys, el treball en equip. S’haurien 
de dissenyar rúbriques que incloguin aquests aspectes. 

Treballs futurs: 

 Estudi per oferir la programació amb Arduino com a activitat extraescolar a un centre 
d’educació secundaria, amb l’objectiu d’obrir el centre al barri. Detallar els recursos 
necessaris (equips, material, etc.), la formació necessària pels responsable de realitzar 
els tallers, etc. 

 Fer recerca en l’àmbit de l’ús de les xarxes socials en el procés d’ensenyament-
aprenentatge. 

 Fer recerca en l’ús de la tecnologia mòbil a l’aula. 
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