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1. Relació entre Competències Bàsiques i Continguts Clau 
  

Taula A. Relació entre Competències Bàsiques i Continguts Clau 

Continguts Clau Competències Bàsiques 

7 8 9 11 

17. Objectes tecnològics de la vida 
quotidiana. 

        

18. Mecanismes tecnològics de 
transmissió i transformació del moviment. 

        

19. Manteniment tecnològic. Seguretat, 
eficiència i sostenibilitat. 

        

20.Objectes tecnològics de base 
mecànica, elèctrica, electrònica i 
pneumàtica. 

        

21. Sistemes tecnològics industrials. 
Màquines simples i complexes. 

        

22. Corrent elèctric i efectes. Generació 
d’electricitat. 

        

23. Processos industrials. Mesures 
industrials per la sostenibilitat i 
contaminants industrials. 

        

24. Disseny i construcció d’objectes 
tecnològics. 

        

25. Aparells i sistemes d’informació 
i comunicació. 

        

  

Competències bàsiques que contemplen l’impacte ambiental. 

  

Competències que no contemplen l’impacte ambiental. 
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2. Relació entre Contincuts Clau , Competències Bàsiques i Continguts Curriculars. 
	
 Taula B. Relació entre Contincuts Clau , Competències Bàsiques i Continguts Curriculars a 1r d’ESO. 
Continguts Clau CC17 CC18 CC19 CC20 CC21 CC22 CC23 CC24 CC25 
Competències bàsiques 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 

C
on

tin
gu

ts
 c

ur
ric

ul
ar

s 

El procés tecnològic.                                     
Desenvolupament 
dels projectes 
tecnològics. 
L’organització del 
treball. 

                                    

Disseny i 
construcció 
d’objectes. 

                                    

Materials.                                     
 
 
 
 

 
	
	

     Taula C. Relació entre Contincuts Clau , Competències Bàsiques i Continguts Curriculars a 2n d’ESO. 
Competències clau CC17 CC18 CC19 CC20 CC21 CC22 CC23 CC24 CC25 
Competències bàsiques 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 

C
on

tin
gu

ts
 c

ur
ric

ul
ar

s El procés tecnològic.                                     
Electricitat.                                     
Processos i 
transformacions 
tecnològics de la 
vida quotidiana. 

                                    

Llenguatges de 
programació 
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Taula D. Relació entre Contincuts Clau , Competències Bàsiques i Continguts Curriculars a 3r d’ESO. 
Competències clau CC17 CC18 CC19 CC20 CC21 CC22 CC23 CC24 CC25 
Competències bàsiques 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 

C
on

tin
gu

ts
 c

ur
ric

ul
ar

s El procés tecnològic.                                     
Estructures.                                     
Màquines i 
mecanismes. 

                                    

Les comunicacions.                                     
Programació 
d’aplicacions. 

                                    

Taula E. Relació entre Contincuts Clau , Competències Bàsiques i Continguts Curriculars a 4t d’ESO. 
Competències clau CC17 CC18 CC19 CC20 CC21 CC22 CC23 CC24 CC25 
Competències bàsiques 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 7 8 9 11 

C
on

tin
gu

ts
 c

ur
ric

ul
ar

s 

L’habitatge. 
 

                                    

Comunicacions. 
 

                                    

Electrònica, 
pneumàtica i 
hidràulica. 

                                    

Control i 
automatització. 

                                    



 
 

3. Material pel desenvolupament del P4t 
3.1. Material docent 
3.1.1. Graella de síntesi del projecte 
 

Taula F. Projecte: 
P4t  - Projecte de Monitorització Energètica de l’Aula 

NIVELL: 
4t ESO 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES ASSOCIADES: 
CB 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. 
CB 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la               
idoneïtat del resultat. 
CB 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals              
derivats de la intervenció humana. 

BLOC 
CURRICULAR 

CONTINGUTS 
CURRICULARS 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURRICULARS 

Habitatge: Estratègies d’estalvi energètic i 
d’aigua als habitatges: 
arquitectura bioclimàtica i 
domòtica. 

CAC 4. Proposar estratègies d’estalvi 
d’energia i aigua a les llars. 

Electrònica, 
pneumàtica i 
hidràulica 

Circuits electrònics analògics i 
digitals senzills, reconeixent-ne 
els components bàsics, la 
simbologia i el funcionament. 

CAC 7. Descriure el funcionament i 
l’aplicació de circuits electrònics senzills. 
CAC 10. Dissenyar i construir circuits 
electrònics senzills amb components que 
compleixin una determinada funció en un 
mecanisme o màquina i mitjançant 
simuladors. 

 
  

Aplicacions de l’electrònica a 
processos tècnics i aparells. 

Control i 
automatització. 

Elements de control: sensors, 
actuadors i dispositius de 
comandament. 

CA 12. Dissenyar i construir sistemes 
automàtics i robots utilitzant les eines 
informàtiques 
adequades per programar-los i aplicar-los 
a sistemes tècnics quotidians. 
CA 13. Materialitzar un projecte tècnic, 
individual o en grup, integrador de les 
tecnologies 
treballades, elaborant la memòria tècnica 
en suport informàtic i realitzant l’exposició 
en 
públic i amb suport multimèdia. 

Disseny, planificació i construcció    
de sistemes automàtics.   
L’ordinador com a element de     
programació i control. 
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OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 
DIDÀCTICS (ponderació) 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

OD 1. Treballar en equip de 
manera efectiva. 

CAD 1. L’alumne/a i els seus 
companys d’equip estan satisfets 
amb el desenvolupament del treball 
en grup. 

Qüestionari d’autoavaluació del   
treball en equip (5%).  
Qüestionari de coavaluació del    
treball en equip (5%). 

OD 2. Comunicar de manera 
adequada la feina realitzada. 

CAD 2. L’alumnat de 2n d’ESO no 
han tingut problemes en la realització 
de la seva part del projecte. 
 

Qüestionari de coavaluació dels    
equips de segon als de quart d’ESO       
en relació a la transmissió de la       
informació (5%). 
Rúbrica d’avaluació de la    
comunicació oral (5%). 
 

CAD 3. Correcció en l’execució de la 
documentació requerida. 
 

Rúbrica d’avaluació del projecte    
(10%). 

OD 3. Identificar els diferents 
tipus de dispositius digitals, 
analògics i I2C. 

CAD 4. Realització un diagrama de 
blocs correcte per a cada dispositiu.  

Rúbrica d’avaluació del projecte    
(5%). 

OD 4. Analitzar les dades 
obtingudes per a extreure 
conclusions. 

CAD 5. Extracció de conclusions en 
relació al comportament dels usuaris. 

Rúbrica d’avaluació del projecte    
(10%). 

OD 5. Anomenar diferents 
aplicacions d’internet de les 
coses. 

CAD 6. Comprensió del concepte 
d’internet de les coses i les seves 
aplicacions 

Qüestionari individual sobre internet    
de les coses (20%). 

OD 6. Interpretar de manera 
adequada el disseny d’un 
circuit. 

CAD 7. Interpretació correcta del 
material per a l’alumnat amb 
l’objectiu de realitzar una construcció 
dels dispositius adequada. 

Rúbrica d’avaluació del projecte    
(5%). 

OD 7. Realitzar un circuit 
analògic senzill LDR.  

CAD 8. Muntatge correcte dels 
dispositius i circuits. 

Rúbrica d’avaluació del projecte    
(7,5%). 

OD 8. Muntar un dispositiu 
senzill composat de diferents 
sensors. 

CAD 8. Muntatge correcte dels 
dispositius i circuits. 

Rúbrica d’avaluació del projecte    
(7,5%). 

OD 9. Programar els 
dispositius per a la seva 
comprovació. 

CAD 9. Programació correcta dels 
dispositius i dels sistemes 
d’interpretació de dades. 

Rúbrica d’avaluació del projecte    
(7,5%). 

OD 10. Programació dels 
dispositius per a la seva 
connexió amb el servidor que 
realitzarà les gràfiques. 

CAD 9. Programació correcta dels 
dispositius i dels sistemes 
d’interpretació de dades. 

Rúbrica d’avaluació del projecte    
(7,5%). 
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FASES DEL PROJECTE METODOLOGIA TEMPORITZACIÓ 

Fase 1: 
Plantejament del problema. 
 

CEI 
Classe expositiva 
informal. 
 
 

Plantejament de la pregunta i pluja 
d’idees. 
Introducció de què és internet de 
les coses.  
Distribució dels temes pel puzle de 
la Fase 2. 

30’ 
 

15’ 
10’ 

Fase 2: 
Fonaments teòrics 
 

P 
Puzle 

Reunió en grup d’experts. 
Reunió en equips de treball. 
Qüestionari final. 

20’ 
20’ 
15’ 

Fase 3: 
Preparació dels components que 
han de formar part dels 
dispositius. 

ABP Entrega i explicació dels kits. 
Muntatge dels components. 

10’ 
45’ 

 Fase 4:  
Construcció dels dispositius. 

ABP Muntatge del dispositiu usuari. 
Muntatge del dispositiu finestra. 

20’ 
35’ 

Fase 5: 
Programació i finalització dels    
dispositius  

ABP 
 

Programació dels sensors per a la 
comprovació de llur funcionament. 

Programació dels sensors per a la 
connexió amb el servidor i 
realització de les caixes de 
protecció. 

55’ 
 

165’ 

Fase 6: 
Recollida dades i redacció de la      
memòria. 

ABP 
 

Observació de les dades a 
Thingspeak i al XEMA, i emplenat 
graella. 
Redacció memòria. 
Manteniment dispositius. 

55’ 
 
 

110’ 
(-) 

Fase 7: 
Elaboració dades i de les pautes      
de lectura. 

ABP 
 

Extracció de conclusions. 
Elaboració de les pautes de lectura 
pels equips de 2n. 

55’ 
55’ 

Fase 8: 
Sortida Equipem la nostra llar,     
coneixement dels equips de 2n     
d’ESO. 

SORT 
Sortida 
 

Distribució en grups formats per 
alumnes de 2n i 4t. 
Desenvolupament de l’activitat a 
l’Espai Endesa. 

1  
matí 

Fase 9: 
Transmissió de les pautes de     
lectura de les dades als equips de       
2n d’ESO. 

ABP 
 

Formulació pregunta motriu 2n. 
Transmissió de la informació. 
Col·locació dels dispositius. 

15’ 
20’ 
20’ 

Fase 10: Seguiment dels equips 
de 2n d’ESO.  

ABP 
 

 (-) 

Fase 11: Posada en comú amb 
els equips de 2n d’ESO. 

ABP 
 

Posada en comú de les     
conclusions. 
Què hem après? 
Coavaluació.  

25’ 
 

20’ 
10’ 
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3.1.2. Puzle fonaments teòrics 
 
Resum: 
Aquesta activitat està pensada per introduir els fonaments teòrics necessaris en relació a Internet de 
les Coses, WeMos i Thingspeak. 
Curs: 4t ESO 
Temps necessari: 1 sessió. 
Equips: 3-4 integrants. 1-2 alumnes tema Internet de les Coses, 1-2 tema Wemos i 1 alumne 
Thingspeak. 
Recursos: Els recursos pel docent i l’alumnat es troben a l’annex publicable d’aquesta memòria. 
Atenció a la diversitat: els recursos en relació als tres arguments es troben principalment en anglès. A 
l’alumnat que estudiï una altra llengua estrangera o tinguin dificultats amb l’anglès se’ls pot assignar 
el tema d’Internet de le Coses, del qual es pot trobar més informació en llengua catalana o castellana.  

 

Metodologia: 

Aprenentatge Cooperatiu Formal: Puzle. 

 

Coneixements previs necessaris: 

L’alumnat no ha de tenir cap coneixement previ necessari per a l’adquisició dels continguts de               
l’activitat. 

 

Competències bàsiques treballades: 

Aquesta activitat inclou el desenvolupament de les següents competències bàsiques: 

Àmbit digital: 
CB 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot               
considerant diverses fonts i mitjans digitals. 

Àmbit lingüístic: 
CB 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels                 
mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. 
CB 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i               
acabar el discurs. 

 

Objectius didàctics treballats: 
OD 1. Treballar en equip de manera efectiva. 
OD 2. Comunicar de manera adequada la feina realitzada. 
OD 5. Anomenar diferents aplicacions d’internet de les coses. 

Indicacions per a l’avaluació: 

Els continguts d’aquesta activitat seran objecte de la prova que servirà per a avaluar individualment               
cada alumne/a. Però s’estima oportú que al final de la sessió es realitzi un test de grup per a avaluar                    
si la dinàmica de l’activitat ha funcionat i que l’alumnat sàpiga que ha de millorar de cara a l’examen.  
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Temporització: 

Temporització Puzle Internet de les Coses. 

 Fase Minuts Sessió 

Formació d’equips, introducció a l’activitat i explicació dels criteris d’èxit. 
Equips: 3-4 integrants. 
Activitat: A la propera sessió es farà una activitat de treball cooperatiu a la qual               
cadascú aprendrà de la resta de membres del propi grup. Hauran d’obtenir la            
informació necessària que els permeti fer un examen sobre tots els temes. 

10 1 

Recerca informació en relació als temes assignats. 
L’alumnat podrà fer servir les fonts proporcionades pel docent i ampliar-la amb           
fonts pròpies. 

60 (casa) 

Reunió en comissió d’experts. 
Al principi de la classe es seuran en grups amb qui tingui el mateix text, i posaran                
en comú el que han entès. Cadascú disposa de 2 minuts per explicar-ho a la              
resta o afegir els elements que consideri significatius que no s’hagin esmentat. El             
moderador és l’alumne/a a l’esquerra de qui parla i controla el temps qui es troba               
a la seva dreta. Poden prendre apunts. 

20’ 

1 
Report dels resultats. 
Es formen els grups de treball, ara constituïts per un expert de cada text.             
Disposen de 4’ per persona per explicar la seva visió de la sostenibilitat als             
altres companys de grup. Finalment poden debatre entre ells quina creuen què            
és la millor opció i perquè. En aquest cas fa de moderador qui té assignat el text                 
1, relatiu als tres pilars de la sostenibilitat. 

20’ 

Integració i avaluació. 

Realitzen una prova simultània de grup (Kahoot o Socrative) de 8 preguntes per            
avaluar què han après amb aquesta experiència. 

15’ 

 

 

Material per a l’alumnat: 

Internet de les Coses: 

Conceptes generals:  
https://ca.wikipedia.org/wiki/Internet_de_les_coses 

Reportatges: 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/reportatge-linternet-de-les-coses/video/5
552082/# 

Articles 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4288634/20150512/futur-internet-coses.html 
http://ciencia.ara.cat/fractal/2014/07/09/la-internet-de-les-coses/ 
http://www.huffingtonpost.es/jeremy-rifkin/internet-de-las-cosas_b_8416822.html?utm_hp_ref
=ciencia-y-tecnologia 
http://elpais.com/tag/internet_de_las_cosas/a 
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http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/reportatge-linternet-de-les-coses/video/5552082/
http://www.huffingtonpost.es/jeremy-rifkin/internet-de-las-cosas_b_8416822.html?utm_hp_ref=ciencia-y-tecnologia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Internet_de_les_coses
http://ciencia.ara.cat/fractal/2014/07/09/la-internet-de-les-coses/
http://www.vilaweb.cat/noticia/4288634/20150512/futur-internet-coses.html
http://www.huffingtonpost.es/jeremy-rifkin/internet-de-las-cosas_b_8416822.html?utm_hp_ref=ciencia-y-tecnologia
http://elpais.com/tag/internet_de_las_cosas/a
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/reportatge-linternet-de-les-coses/video/5552082/


 
 

WeMos i altres plataformes: 

WeMos: 
https://www.wemos.cc/product 
 

Adafruit: 
https://www.adafruit.com/product/2680 

Thingspeak i altres: 

Thingspeak: 
https://thingspeak.com/ 

Aplicacions: 
https://play.google.com/store/search?q=iot&c=apps 

 

Activitat de reforç: 

Enumeració de 3 possibles usos d’Internet de les Coses associades a la plataforma i al server que                 
faria servir argumentant la seva elecció. 

Indicacions per a l’avaluació: 

Els continguts d’aquesta activitat seran objecte de la prova que servirà per a l’avaluació individual.               
Però s’estima oportú que al final de la sessió es realitzi un test de grup per a avaluar si la dinàmica de                      
l’activitat ha funcionat i si que l’alumnat sàpiga que ha de millorar de cara a l’examen.  

 

Qüestions per a l’avaluació de grup: 

1. IoT significa... 
a. Internet on Time. 
b. Ideas of Things. 
c. Internet of Things. 
d. Implement on Things. 

2. Internet de les Coses va nèixer a... 
a. ... als anys ‘80. 
b. ... la Xina. 
c. ... al 2011. 
d. ... a principis dels anys ‘90. 

3. Quina de les següents no és una aplicació d’Internet de les Coses. 
a. Ensenyar un gos a bordar als lladres. 
b. Avisar a l’hospital quan una persona gran cau. 
c. Controlar dos cotxes per a que no xoquin. 
d. Monitoritzar el nivell de contaminació ambiental. 

4. Els avantatges de WeMos respecte altres opcions d’Internet de les Coses són: 
1. La seva mida reduïda. 
2. La rapidesa en la obtenció del material necessari. 
3. És molt econòmic. 
4. La utilització de l’entorn d’Arduino. 
5. La utilització del llenguatge de programació Basic. 
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Tria la resposta correcta: 

a. 1, 4 i 5. 
b. 1, 3 i 4. 
c. 2, 4 i 5. 
d. 1, 3 i 4. 

5. Com es diu l’entorn on treballa WeMos? 
a. Basic. 
b. Thingspeak. 
c. IDE d’Arduino. 
d. AdaFruit. 

6. La placa WeMos D1 Mini té... 
a. ... 11 pins digitals i 1 analògic. 
b. ... 1 port USB 2.0. 
c. ... 10 Mb de memòria flash. 
d. ... 8 pins digitals i 4 analògics. 

7. Quina de de les següents afirmacions és verdadera. Thingspeak... 
a. ... treballa només amb Arduino. 
b. ... ens permet llegir les dades d’un mòdul Wifi ESP8266. 
c. ... Twitter no pot integrar-se amb Thingspeak. 
d. ... no permet la visualització des de dispositius mòbils. 

8. Quina de les següents no és una alternativa a Thingspeak. 
a. IoT@home. 
b. IoT Manager. 
c. Linkedin. 
d. LinkIt. 

9. Thingspeak és... 
a. ... una aplicació lliure d’internet de les Coses. 
b. ... un servidor de correu. 
c. ... un sistema operatiu. 
d. ... un programa de dibuix de gràfiques. 

Solució:  
1. c, 2. d, 3. a, 4. b, 5. c, 6. a, 7. b, 8. c i 9. a. 

Qüestions d’examen individual (25% nota final): 

1 - Pensa i explica breument 4 aplicacions d’internet de les coses (16% nota final). 

Criteris de correcció:  
- Correcció dels exemples proposats (2% nota cada exemple). 
- Correcció dels breus resums explicatius (2% nota cada exemple). 

2 - Tria una de les aplicacions anteriors i descriu com la desenvoluparies aplicada a la teva vida                  
quotidiana (9% nota final). 

Criteris de correcció:  
- Innovació de l’aplicació triada (3% nota final). 
- Aplicació a la vida quotidiana de l’estudiant (2% nota final). 
- Correcció i claredat de la redacció (2% nota final). 
- Utilització de termes tècnics de manera adequada (2% nota final). 
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3.1.3. Esquemes constructius plaques 
 

Sensor de Temperatura i de contacte:  

Material necessari:  Esquema: 

- Placa base WeMos 
- 1 Resistència 10k 
- 2+3 Pins de connector tornejat 
- Connectors mascle-femella 
- Cable 
- Soldador 
- Fil d’estany per a soldar d’1mm 60/40%  
- Alicates 

 

 
Fig. 1: Esquema constructiu de la placa dels 

sensors de Temperatura i de contacte [1]. 

 

LDR:  

Material necessari: Esquema: 

- Placa base WeMos 
- 3 Pins de connector tornejat 
- Connectors mascle-femella 
- Cable  
- Soldador 
- Fil d’estany per a soldar d’1mm 60/40%  
- Alicates 

 
 

Fig. 2: Esquema constructiu de la placa del 
sensor LDR [2]. 
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BH1750 GY-30:  

Material necessari: Esquema: 

- Placa base WeMos 
- 3 Pins de connector tornejat 
- Connectors mascle-femella 
- Cable  
- Soldador 
- Fil d’estany per a soldar d’1mm 60/40%  
- Alicates 

Fig. 3: Esquema constructiu de la placa del 
sensor BH1750 GY-30 [3]. 
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3.1.4. Imatges de referència del muntatge dels dispositius 
 

Dispositiu finestra 

 

 
Fig. 4: Esquema constructiu del dispositiu finestra [4]. 
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Dispositiu usuari 

 

 
Fig. 5: Esquema constructiu del dispositiu usuari [5]. 
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3.1.5. Codi de programació per a la comprovació dels dispositius 

 
Sensor de temperatura: 
 
#include <OneWire.h> 
  
// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example 
  
OneWire  ds(D4);  // on pin D4 (a 4.7K resistor is necessary) 
  
void setup(void) 
{ 
  Serial.begin(9600); 
} 
  
void loop(void) 
{ 
  byte i; 
  byte present = 0; 
  byte type_s; 
  byte data[12]; 
  byte addr[8]; 
  float celsius, fahrenheit; 
  
  if ( !ds.search(addr)) 
  { 

ds.reset_search(); 
delay(250); 
return; 

  } 
  
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) 
  { 
 Serial.println("CRC is not valid!"); 
 return; 
  } 
  
  // the first ROM byte indicates which chip 
  switch (addr[0]) 
  { 

case 0x10: 
 type_s = 1; 
 break; 

case 0x28: 
 type_s = 0; 
 break; 

case 0x22: 
 type_s = 0; 
 break; 

default: 
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 Serial.println("Device is not a DS18x20 family device."); 
 return; 
  } 
  
  ds.reset(); 
  ds.select(addr); 
  ds.write(0x44, 1); // start conversion, with parasite power on at the end  
  delay(1000); 
  present = ds.reset(); 
  ds.select(addr);  
  ds.write(0xBE); // Read Scratchpad 
  
  for ( i = 0; i < 9; i++) 
  {   

data[i] = ds.read(); 
  } 
  
  // Convert the data to actual temperature 
  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0]; 
  if (type_s) { 

raw = raw << 3; // 9 bit resolution default 
if (data[7] == 0x10) 
{ 

 raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; 
} 

  } 
  else 
  { 

byte cfg = (data[4] & 0x60); 
if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms 
else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms 
else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms 

  
  } 
  celsius = (float)raw / 16.0; 
  fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0; 
  Serial.print("  Temperature = "); 
  Serial.print(celsius); 
  Serial.print(" Celsius, "); 
  Serial.print(fahrenheit); 
  Serial.println(" Fahrenheit"); 
} 
  
 
Sensor LDR: 
 
/* 
  AnalogReadSerial 
  Reads an analog input on pin 0, prints the result to the serial monitor. 
  Graphical representation is available using serial plotter (Tools > Serial Plotter menu) 
  Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V and ground. 
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  This example code is in the public domain. 
*/ 
 
// the setup routine runs once when you press reset: 
void setup() { 
  // initialize serial communication at 9600 bits per second: 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
// the loop routine runs over and over again forever: 
void loop() { 
  // read the input on analog pin 0: 
  int sensorValue = analogRead(A0); 
  // print out the value you read: 
  Serial.println(sensorValue); 
  delay(1); // delay in between reads for stability 
} 
 
Sensor magnètic de contacte: 
 
/* 
  Button 
 
 Turns on and off a light emitting diode(LED) connected to digital 
 pin 13, when pressing a pushbutton attached to pin 2. 
 
 The circuit: 
 * LED attached from pin 13 to ground 
 * pushbutton attached to pin 2 from +5V 
 * 10K resistor attached to pin 2 from ground 
 
 * Note: on most Arduinos there is already an LED on the board 
 attached to pin 13. 
 
 created 2005 
 by DojoDave <http://www.0j0.org> 
 modified 30 Aug 2011 
 by Tom Igoe 
 
 This example code is in the public domain. 
 
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button 
 */ 
 
// constants won't change. They're used here to 
// set pin numbers: 
const int buttonPin = D5; // the number of the pushbutton pin 
const int ledPin =  LED_BUILTIN; // the number of the LED pin 
 
// variables will change: 
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int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status 
 
void setup() { 
  // initialize the LED pin as an output: 
  pinMode(ledPin, OUTPUT); 
  // initialize the pushbutton pin as an input: 
  pinMode(buttonPin, INPUT); 
} 
 
void loop() { 
  // read the state of the pushbutton value: 
  buttonState = digitalRead(buttonPin); 
 
  // check if the pushbutton is pressed. 
  // if it is, the buttonState is HIGH: 
  if (buttonState == HIGH) { 

// turn LED on: 
digitalWrite(ledPin, HIGH); 

  } else { 
// turn LED off: 
digitalWrite(ledPin, LOW); 

  } 
} 
 
Sensor SHT30: 
 
#include <WEMOS_SHT3X.h> 
 
SHT3X sht30(0x45); 
 
void setup() { 
 
  Serial.begin(9600); 
 
} 
 
void loop() { 
 
  sht30.get(); 
  Serial.print("Temperature in Celsius : "); 
  Serial.println(sht30.cTemp); 
  Serial.print("Temperature in Fahrenheit : "); 
  Serial.println(sht30.fTemp); 
  Serial.print("Relative Humidity : "); 
  Serial.println(sht30.humidity); 
  Serial.println(); 
  delay(1000); 
 
} 
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Sensor BH1750: 
 
/* 
 
  Example of BH1750 library usage. 
 
  This example initalises the BH1750 object using the default 
  high resolution mode and then makes a light level reading every second. 
 
  Connection: 
 

VCC -> 5V (3V3 on Arduino Due, Zero, MKR1000, etc) 
GND -> GND 
SCL -> SCL (A5 on Arduino Uno, Leonardo, etc or 21 on Mega and Due) 
SDA -> SDA (A4 on Arduino Uno, Leonardo, etc or 20 on Mega and Due) 
ADD -> (not connected) or GND 

 
  ADD pin uses to set sensor I2C address. If it has voltage greater or equal to 
  0.7VCC voltage (as example, you've connected it to VCC) - sensor address will be 
  0x5C. In other case (if ADD voltage less than 0.7 * VCC) - sensor address will 
  be 0x23 (by default). 
 
*/ 
 
#include <Wire.h> 
#include <BH1750.h> 
 
BH1750 lightMeter; 
 
void setup(){ 
 
  Serial.begin(9600); 
  lightMeter.begin(); 
  Serial.println(F("BH1750 Test")); 
 
} 
 
 
void loop() { 
 
  uint16_t lux = lightMeter.readLightLevel(); 
  Serial.print("Light: "); 
  Serial.print(lux); 
  Serial.println(" lx"); 
  delay(1000); 
 
} 
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3.1.6. Codi de programació definitiu amb connexió a Thingspeak 
 
Dispositiu finestra: 
 
//Sensor temperatura 
#include <OneWire.h> 
#include <DallasTemperature.h> 
#define ONE_WIRE_BUS D4  // DS18B20 pin 
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 
DallasTemperature DS18B20(&oneWire); 
float t; 
 
// Sensor contacte 
const int buttonPin = D5; 
const int ledPin =  LED_BUILTIN; 
int buttonState = 0;  
int finestra =0 
 
 
/* 
WriteMultipleVoltages 
Reads analog voltages from pins 0-7 and writes them to the 8 fields of a channel on 
ThingSpeak every 20 seconds. 
ThingSpeak ( https://www.thingspeak.com ) is an analytic IoT platform service that 
allows you to aggregate, visualize and 
analyze live data streams in the cloud. 
Copyright 2017, The MathWorks, Inc. 
is in the 
extras/documentation folder where the library was installed. 
See the accompaning licence file for licensing information. 
*/ 
#include "ThingSpeak.h" 
 
// 
************************************************************************************************ 
*********** 
// This example selects the correct library to use based on the board selected under 
the Tools menu in the IDE. 
// Yun, Ethernet shield, WiFi101 shield, esp8266, and MXR1000 are all supported. 
// With Yun, the default is that you're using the Ethernet connection. 
// If you're using a wi-fi 101 or ethernet shield 
(http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoWiFiShield), uncomment the corresponding 
line below 
// 
************************************************************************************************ 
*********** 
 
//#define USE_WIFI101_SHIELD 
//#define USE_ETHERNET_SHIELD 
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#if !defined(USE_WIFI101_SHIELD) && !defined(USE_ETHERNET_SHIELD) && 
!defined(ARDUINO_SAMD_MKR1000) && !defined(ARDUINO_AVR_YUN) && 
!defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) 
#error "Uncomment the #define for either USE_WIFI101_SHIELD or USE_ETHERNET_SHIELD" 
#endif 
#if defined(ARDUINO_AVR_YUN) 
#include "YunClient.h" 
YunClient client; 
#else 
#if defined(USE_WIFI101_SHIELD) || defined(ARDUINO_SAMD_MKR1000) || 
defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) 
// Use WiFi 
#ifdef ARDUINO_ARCH_ESP8266 
#include <ESP8266WiFi.h> 
#else 
#include <SPI.h> 
#include <WiFi101.h> 
#endif 
char ssid[] = "sancho"; // your network SSID (name) 
char pass[] = "martacm23"; // your network password 
int status = WL_IDLE_STATUS; 
WiFiClient client; 
#elif defined(USE_ETHERNET_SHIELD) 
// Use wired ethernet shield 
#include <SPI.h> 
#include <Ethernet.h> 
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}; 
EthernetClient client; 
#endif 
#endif 
 
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR 
// On Arduino: 0 - 1023 maps to 0 - 5 volts 
#define VOLTAGE_MAX 5.0 
#define VOLTAGE_MAXCOUNTS 1023.0 
#elif ARDUINO_SAMD_MKR1000 
// On MKR1000: 0 - 1023 maps to 0 - 3.3 volts 
#define VOLTAGE_MAX 3.3 
#define VOLTAGE_MAXCOUNTS 1023.0 
#elif ARDUINO_SAM_DUE 
// On Due: 0 - 1023 maps to 0 - 3.3 volts 
#define VOLTAGE_MAX 3.3 
#define VOLTAGE_MAXCOUNTS 1023.0 
#elif ARDUINO_ARCH_ESP8266 
// On ESP8266: 0 - 1023 maps to 0 - 1 volts 
#define VOLTAGE_MAX 1.0 
#define VOLTAGE_MAXCOUNTS 1023.0 
#endif 
 
/* 
***************************************************************************************** 
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**** Visit https://www.thingspeak.com to sign up for a free account and create 
**** a channel. The video tutorial 
http://community.thingspeak.com/tutorials/thingspeak-channels/ 
**** has more information. You need to change this to your channel, and your write 
API key 
**** IF YOU SHARE YOUR CODE WITH OTHERS, MAKE SURE YOU REMOVE 
YOUR WRITE API KEY!! 
*****************************************************************************************/ 
unsigned long myChannelNumber = 267195; 
const char * myWriteAPIKey = "FW8Y9E8K0ETDV21R"; 
 
void setup() { 
 
#ifdef ARDUINO_AVR_YUN 
Bridge.begin(); 
#else 
#if defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(USE_WIFI101_SHIELD) || 
defined(ARDUINO_SAMD_MKR1000) 
WiFi.begin(ssid, pass); 
#else 
Ethernet.begin(mac); 
#endif 
#endif 
 
//Sensor temperatura 
DS18B20.begin(); 
 
//Sensor contacte 
pinMode(ledPin, OUTPUT); 
pinMode(buttonPin, INPUT); 
 
 
ThingSpeak.begin(client); 
} 
 
void loop() { 
 
// Sensor temperatura 
DS18B20.requestTemperatures(); 
t = DS18B20.getTempCByIndex(0); 
 
//Sensor contacte 
  // read the state of the pushbutton value: 
  buttonState = digitalRead(buttonPin); 
 
  // check if the pushbutton is pressed. 
  // if it is, the buttonState is HIGH: 
  if (buttonState == HIGH) { 

// turn LED on: 
digitalWrite(ledPin, HIGH); 
finestra=1000; 
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  } else { 
// turn LED off: 
digitalWrite(ledPin, LOW); 
finestra=0; 

  } 
 
// Sensor LDR 
int sensorValue = analogRead(A0); 
 
// Read the input on each pin, convert the reading, and set each field to be sent to 
ThingSpeak. 
// On Uno,Mega,Yun: 0 - 1023 maps to 0 - 5 volts 
// On ESP8266: 0 - 1023 maps to 0 - 1 volts 
// On MKR1000,Due: 0 - 4095 maps to 0 - 3.3 volts 
 
ThingSpeak.setField(1,t); 
ThingSpeak.setField(2,finestra); 
ThingSpeak.setField(3,sensorValue); 
#ifndef ARDUINO_ARCH_ESP8266 
 
#endif 
 
// Write the fields that you've set all at once. 
ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey); 
delay(20000); // ThingSpeak will only accept updates every 15 seconds. 
 
Dispositiu usuari: 
 
// Sensor SHT30 
#include <WEMOS_SHT3X.h> 
SHT3X sht30(0x45); 
 
//Sensor BH1750 
#include <Wire.h> 
#include <BH1750.h> 
 
/* 
WriteMultipleVoltages 
Reads analog voltages from pins 0-7 and writes them to the 8 fields of a channel on 
ThingSpeak every 20 seconds. 
ThingSpeak ( https://www.thingspeak.com ) is an analytic IoT platform service that 
allows you to aggregate, visualize and 
analyze live data streams in the cloud. 
Copyright 2017, The MathWorks, Inc. 
is in the 
extras/documentation folder where the library was installed. 
See the accompaning licence file for licensing information. 
*/ 
#include "ThingSpeak.h" 
 
// 
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************************************************************************************************ 
*********** 
// This example selects the correct library to use based on the board selected under 
the Tools menu in the IDE. 
// Yun, Ethernet shield, WiFi101 shield, esp8266, and MXR1000 are all supported. 
// With Yun, the default is that you're using the Ethernet connection. 
// If you're using a wi-fi 101 or ethernet shield 
(http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoWiFiShield), uncomment the corresponding 
line below 
// 
************************************************************************************************ 
*********** 
 
//#define USE_WIFI101_SHIELD 
//#define USE_ETHERNET_SHIELD 
 
#if !defined(USE_WIFI101_SHIELD) && !defined(USE_ETHERNET_SHIELD) && 
!defined(ARDUINO_SAMD_MKR1000) && !defined(ARDUINO_AVR_YUN) && 
!defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) 
  #error "Uncomment the #define for either USE_WIFI101_SHIELD or USE_ETHERNET_SHIELD" 
#endif 
#if defined(ARDUINO_AVR_YUN) 
#include "YunClient.h" 
YunClient client; 
#else 
#if defined(USE_WIFI101_SHIELD) || defined(ARDUINO_SAMD_MKR1000) || 
defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) 
// Use WiFi 
#ifdef ARDUINO_ARCH_ESP8266 
#include <ESP8266WiFi.h> 
#else 
#include <SPI.h> 
#include <WiFi101.h> 
#endif 
char ssid[] = "sancho"; // your network SSID (name) 
char pass[] = "martacm23"; // your network password 
int status = WL_IDLE_STATUS; 
WiFiClient client; 
#elif defined(USE_ETHERNET_SHIELD) 
// Use wired ethernet shield 
#include <SPI.h> 
#include <Ethernet.h> 
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}; 
EthernetClient client; 
#endif 
#endif 
 
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR 
// On Arduino: 0 - 1023 maps to 0 - 5 volts 
#define VOLTAGE_MAX 5.0 
#define VOLTAGE_MAXCOUNTS 1023.0 

  
Annex 
Introducció de la sostenibilitat com a contingut transversal al  currículum d’ESO.     26 
 



 
 

#elif ARDUINO_SAMD_MKR1000 
// On MKR1000: 0 - 1023 maps to 0 - 3.3 volts 
#define VOLTAGE_MAX 3.3 
#define VOLTAGE_MAXCOUNTS 1023.0 
#elif ARDUINO_SAM_DUE 
// On Due: 0 - 1023 maps to 0 - 3.3 volts 
#define VOLTAGE_MAX 3.3 
#define VOLTAGE_MAXCOUNTS 1023.0 
#elif ARDUINO_ARCH_ESP8266 
// On ESP8266: 0 - 1023 maps to 0 - 1 volts 
#define VOLTAGE_MAX 1.0 
#define VOLTAGE_MAXCOUNTS 1023.0 
#endif 
 
/* 
***************************************************************************************** 
**** Visit https://www.thingspeak.com to sign up for a free account and create 
**** a channel. The video tutorial 
http://community.thingspeak.com/tutorials/thingspeak-channels/ 
**** has more information. You need to change this to your channel, and your write 
API key 
**** IF YOU SHARE YOUR CODE WITH OTHERS, MAKE SURE YOU REMOVE 
YOUR WRITE API KEY!! 
*****************************************************************************************/ 
unsigned long myChannelNumber = 267191; 
const char * myWriteAPIKey = "Q7TWS53USK8VH9K7"; 
 
void setup() { 
 
#ifdef ARDUINO_AVR_YUN 
Bridge.begin(); 
#else 
#if defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(USE_WIFI101_SHIELD) || 
defined(ARDUINO_SAMD_MKR1000) 
WiFi.begin(ssid, pass); 
#else 
Ethernet.begin(mac); 
#endif 
#endif 
 
// Sensor BH1750 
lightMeter.begin(); 
 
ThingSpeak.begin(client); 
} 
 
void loop() { 
 
// Sensor SHT30 
sht30.get(); 
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// Sensor BH1750 
uint16_t lux = lightMeter.readLightLevel(); 
 
// Read the input on each pin, convert the reading, and set each field to be sent to 
ThingSpeak. 
// On Uno,Mega,Yun: 0 - 1023 maps to 0 - 5 volts 
// On ESP8266: 0 - 1023 maps to 0 - 1 volts 
// On MKR1000,Due: 0 - 4095 maps to 0 - 3.3 volts 
 
ThingSpeak.setField(1,sht30.cTemp); 
ThingSpeak.setField(2,sht30.humidity); 
ThingSpeak.setField(3,lux); 
#ifndef ARDUINO_ARCH_ESP8266 
 
#endif 
 
// Write the fields that you've set all at once. 
ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey); 
delay(20000); // ThingSpeak will only accept updates every 15 seconds. 
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3.1.7. Funcionament d’un diagrama psicromètric 
 
Es considera adient incorporar el següent recurs que pot ser interessant com a suport per a 
l’explicació del funcionament d’un diagrama psicromètric i proporcionat a l’alumnat si el 
professor o la professora ho creu oportú.  
 
Tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=I4tnVON8Nd8 
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3.1.8. Rúbrica d’avaluació del projecte  
(60% de la nota final) 
 

Criteri d’avaluació Molt assolit Assolit Poc assolit No assolit 

MEMÒRIA 

CAD 3. 
Correcció de la 
memòria. 
(10%) 

L’estructura de 
la memòria és 
correcta i 
incorpora tots 
els apartats 
requerits. No hi 
ha faltes 
d’ortografia. 

L’estructura de 
la memòria és 
correcta tot i que 
no incorpora tots 
els subapartats, 
però això no 
afecta a la 
qualitat del 
contingut. Conté 
errors de 
escriptura, no 
ortogràfics,  poc 
importants. 

No incorporen 
un 25% dels 
apartats 
requerits o hi ha 
errors 
d’ortografia. 

No incorporen 
més del 25% 
dels apartats 
requerits o o hi 
ha errors 
d’ortografia que 
afecten a la 
comprensió del 
text. 

CAD 4.  
Diagrama de blocs. 
(5%) 

Realitzen un 
diagrama de 
blocs correcte 
per a cada 
dispositiu.  

Realitzen un 
diagrama de 
blocs correcte 
per a cada 
dispositiu tot i 
que hi ha alguna 
imprecisió poc 
important. 

Realitzen un 
diagrama de 
blocs amb 
alguns errors 
importants, però 
més el 50% és 
correcte.  

No realitzan 
diagrama de 
blocs o el 
realitzen amb 
importants errors 
en més del 50% 
del mateix. 

CAD 5.  
Conclusions en 
relació al 
comportament dels 
usuaris. 
(10%) 

Extreuen més de 
6 conclusions 
correctes i 
argumentades. 

Extreuen més de 
3 conclusions 
correctes i 
majoritàriament 
argumentades. 

Extreuen menys 
de 3 conclusions 
correctes i poc 
argumentades. 

Extreuen menys 
de 3 conclusions 
correctes i no les 
argumenten. 

CAD 7.  
Interpretació del 
material. 
(5%) 

Incorporen el 
material emprat 
com a referència 
introduint fonts 
pròpies i es 
verifica una 
correcta 
interpretació del 
mateix. 

Incorporen el 
material emprat 
com a referència 
i es verifica una 
interpretació 
parcialment 
correcta del 
mateix. 

Incorporen el 
material emprat 
com a referència 
tot i que hi hagut 
poc errors però 
molt evidents 
d’interpretació. 

Incorporen el 
material emprat 
com a referència 
tot i que no s’ha 
aplicat de 
manera correcta 
o no s’incorpora. 

DISPOSITIUS 

CAD 8.  Els dispositius 
han estat 

Els dispositius 
han estat 

Com a mínim un 
dels dispositius 

No han 
aconseguit 
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Muntatge dels 
dispositius i circuits. 
(15%) 

muntats de 
manera correcta 
amb una caixa 
de protecció que 
respon als seus 
requeriments. 

muntats de 
manera correcta 
tot i que la caixa 
de protecció ha 
tingut problemes 
durant la 
utilització. 

ha estat muntat 
de manera 
correcta. 

muntar cap dels 
dispositius. 

CAD 9.  
Programació. 
(15%) 

Els dispositius 
han estat 
programats de 
manera correcta 
per a la seva 
presa de dades i 
han introduït 
paràmetres que 
faciliten la 
lectura de dades 
i optimitzen el 
funcionament 
dels dispositius. 

Els dispositius 
han estat 
programats de 
manera correcta 
i la visualització 
de les dades 
funciona 
correctament. 

Com a mínim un 
dels dispositius 
ha estat 
programat de 
manera correcta 
i la visualització 
de les dades 
funciona 
correctament. 

No han 
aconseguit 
programar cap 
dels dispositius. 
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3.1.9. Rúbrica d’avaluació de la comunicació oral 
(10% de la nota final) 
 

Indicadors Molt assolit Assolit Poc assolit No assolit 

Presentació 
abans de 
començar 
l’exposició. 
(1%) 

Es presenta de 
manera formal i 
correcta. 

Es presenta de 
manera 
col·loquial. 

Saluda 
ràpidament i 
comença 
l’exposició. 

No saluda i 
comença a 
parlar. 

Presentació del 
company que el 
succeeix. 
(1%) 

Presenta de 
manera formal el 
company que el 
succeeix en el 
discurs. 

Presenta de 
manera 
col·loquial el 
company que el 
succeeix en el 
discurs. 

No presenta el 
company però 
diu com 
continuarà 
l’exposició. 

Marxa sense dir 
res. 

Estructuració del 
seu discurs amb 
introducció, 
desenvolupament 
i conclusió. 
(2%) 

L’estructura és 
clara i això ajuda 
a transmetre un 
missatge clar. 

L’estructura no 
es del tot clara 
pero el missatge 
arriba al public. 

L’estructura del 
discurs és poc 
clara i el públic té 
dificultats per 
seguir el discurs. 

El discurs no té 
estructura, cosa 
que el fa 
incomprensible. 

Explicació sense 
llegir.  
(1%) 

No llegeix en cap 
moment del 
discurs. 

Llegeix en 
moments 
puntuals per a 
reprendre 
informació de 
caràcter 
memorístic. 

Necessita llegir 
per no perdre el 
fil del discurs. 

Llegeix tot el 
temps. 

 Fluïdesa del 
discurs. 
(0,5%) 

Parla sense 
entrebancs.  

Es para 
puntualment per 
a recordar mots 
específics de 
caràcter tecnic, 
pero acaba les 
frases. 

Es para sovint 
per reprendre el 
discurs i no 
acaba les frases, 
però s’entenen 
els elements 
principals del 
discurs. 

No acaba les 
frases i es perd 
constantment, de 
manera que el 
missatge no 
arriba al public. 

Il·lustració amb 
exemples el seu 
discurs. 
(0,5%) 

Empra exemples 
clars per a 
il·lustrar el 
discurs. 

Utilitza alguns 
exemples però 
no acaben de 
tenir un lligam 
directe amb el 
tema. 

Utilitza pocs 
exemples i poc 
il·lustratius del 
discurs. 

No posa 
exemples que 
ajudin a la 
comprensió del 
discurs. 

Llenguatge no 
verbal. 
(0,5%) 

Fa servir el 
llenguatge no 
verbal de manera 
controlada per a 
dirigir l’atenció 
del public. 

Fa servir el 
llenguatge no 
verbal en 
moments 
puntuals. 

Fa servir el 
llenguatge verbal 
de manera 
exagerada o poc 
intencionada. 

No utilitza el 
llenguatge no 
verbal per 
suportar el 
discurs. 

Repetició dels Repeteix un Repeteix menys Repeteix només No repeteix els 
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conceptes clau. 
(0,5%) 

mínim de tres 
vegades els 
conceptes clau 
del discurs. 

de 3 vegades els 
conceptes clau 
del discurs. 

alguns dels 
conceptes clau. 

conceptes clau i 
aquests es 
confonen amb la 
resta del discurs. 

Registre adequat 
a la situació. 
(2%) 

Fa servir un 
registre adequat 
per interlocutor. 

El registre 
emprat es 
generalment el 
correcte. 

Barreja diferents 
registres al llarg 
del discurs de 
manera 
equivalent. 

El registre 
adequat no és 
adequat a la 
situació o a 
l’interlocutor. 

Vocabulari 
específic adequat 
al tema. 
(1%) 

Fa servir el 
vocabulari 
específic relatiu 
al tema de 
manera correcta. 

Fa servir poc 
vocabulari 
específic pero de 
manera correcta. 

Utilitza poc 
vocabulari 
específic relatiu 
al tema i de 
manera poc 
precisa. 

No empra 
vocabulari 
específic relatiu 
al tema. 
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3.2. Material per l’alumnat 
3.2.1. Documentació per la preparació de tots els components 
 
Hauran de completar el kit realitzant el següent: 

- Mòdul LDR: 

Material necessari: 

1 Placa de tires (5x9)  
1 Resistència 10k 
3 Pins de connector tornejat 
1 LDR 
Cables per a fer els ponts 
Soldador 
Fil d’estany per a soldar d’1mm 60/40%  
Alicates 

 
Esquema: 

 

              Fig. 6: Esquema de muntatge LDR [6]. 

 

Recursos: https://www.youtube.com/watch?v=qxlglm8d14c 

- Soldar els cables dels sensors de temperatura i de contacte:  

Material necessari: 

1 Sensor de temperatura DS18B20 
1 Sensor de contacte magnètics rectangulars 
2 Tubs de plàstic termoretràctil 1,5mm 
3 Cables femella-femella 
Soldador 
Fil d’estany per a soldar d’1mm 60/40%  
Pela-cables 
Alicates 

 
Recursos: 
https://www.youtube.com/watch?v=RoNkal14GwQ 
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      Fig. 7: Cables que s’han de soldar [7]. 

3.2.2. Tutorial de programació per a la comprovació dels dispositius 
Tutorial per la programació dels sensors i comprovació del funcionament dels           
dispositius 
  
Començarem per la instal·lació de l’entorn ESP8266  d’Arduino: 

A.   Instal·lació de la tarja ESP8266 d’Arduino: 

1.     Anem a l’enllaç https://github.com/esp8266/Arduino. 
2. Se’ns obrirà una pàgina web on hem de baixar fins trobar l’apartat Installing with              

Boards Manager: 

 
Fig. 8: Pantalla https://github.com/esp8266/Arduino [8]. 

3. Copiem l’enllaç del tercer punt. 
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4. Obrim Arduino i anem a Fitxer -> Preferències, enganxarem l’enllaç a l’Additionals            
Boards Manager URLs. Una vegada fet això, cliquem d’acord i reiniciem Arduino. 

 

            Fig. 9: Pantalla preferències de l’Arduino IDE [9]. 

5. De nou a Arduino anem a Eines→ Tarja → Boards Manager d’Arduino i instal·lem la               
ESP8266, un cop fet això podem reiniciar de nou Arduino. 

6. De nou a Arduino anem a Eines→Tarja i escollim la WeMos D1 R2 & Mini.  

B.   Instal·lació de les eines ESP8266 d’Arduino: 

1.     Anem a l’enllaç: 
https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/doc/filesystem.md#uploading-files-to-
file-system. 
  

2. Se’ns obrirà la següent pàgina web: 

 

Fig. 10: Pantalla enllaç per la descàrrega de la llibreria  ESP8266 [10]. 
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3. Descarreguem l’arxiu ESP8266FS-0.3.0.zip clicant l’enllaç blau. 

4. Anem a la carpeta Arduino on crearem una carpeta anomenada tools, dintre la qual              
posarem l’arxiu .zip que acabem de descarregar. 

5. Descomprimim l’arxiu .zip dintre la carpeta tools. 

6. Reiniciem Arduino per aque s’actualitzin les llibreries. 

  
Ara procedirem amb la programació dels sensors: 

A.   Programació del sensor I2C SHT30: 

1.    Anem a la pàgina https://github.com/wemos/WEMOS_SHT3x_Arduino_Library. 
2. Se’ns obrirà la següent pàgina web: 

 

Fig. 11: Pantalla enllaç per la descàrrega de la llibreria del sensor SHT30 [11]. 

3. Anem a Clone or download -> Download ZIP per a descarregar la biblioteca que              
necessitem. 

4. Obrim Arduino i anem a Sketch -> Include Library -> Add .zip library, des del quadre                
de diàleg seleccionem l’arxiu WEMOS_SHT3x_Arduino_Library-master.zip que hem       
descarregat, l’afegim i reiniciem Arduino. 

5. Ja podem obrir un nou fitxer d’Arduino i anar a Fitxer -> Exemples per a carregar el                 
SHT30_Shield. 

6. Una vegada visualitzem el codi, ja el podem personalitzar i introduint la pota correcta. 
7. Finalment hem de carregar el codi a la ESP2 Wi-Fi D1 Mini. Si tot funciona es podrà                 

visualitzar com les dades canvien a l’IDE d’Arduino, si no s’haurà de revisar la              
construcció del dispositiu o la programació. 

  
1. Programació del sensor I2C GY-30: 

1.     Anem a l’enllaç https://github.com/claws/BH1750. 
2. Repetim els punts 2-7 carregant la bibliotec BH1750 i l’exemple BH1750test. 

  
1. Programació del sensor digital de temperatura: 

1. Anem a Sketch -> Include library -> Manage Libraries i carreguem la llibreria              
OneWire. 

2.     Reiniciem Arduino. 
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3. Obrim un nou fitxer on carregarem l’exemple DS18x20_Temperature de OneWire           
com hem fet al punt 5 dels apartats anteriors. 

4. Una vegada visualitzem el codi, ja podem seguir els punts 6-7 de l’apartat A. 

  
1. Programació del sensor magnètic de contacte: 

1. Obrim un nou fitxer on carregarem l’exemple 02.Digital -> Button com hem fet al punt                
5 dels apartats anteriors. 

2. Una vegada visualitzem el codi, ja podem seguir els punts 6-7 de l’apartat A. 

  
1. Programació del sensor LDR: 

1. Obrim un nou fitxer on carregarem l’exemple 01.Basics -> AnalogReadSerial com           
hem fet al punt 5 dels apartats anteriors. 

2.     Una vegada visualitzem el codi, ja podem seguir els punts 6-7 de l’apartat A. 
 
3.2.3. Tutorial per a la programació del servidor Thingspeak 
  
A. Creació dels canals Thingspeak: 

1. El primer que hem de fer és obrir un compte Thingspeak anant a la secció Sign up                 
que trobem a l’enllaç https://thingspeak.com/. 

2. Tot seguit ja podem crear els nostres canals entrant amb el nostre usuari i anant a                
My Channels -> New Channel, com veiem a la següent imatge: 

 
Fig. 12: Pantalla Thingspeak per a la creació de canals [12]. 

3.   Ara ja podem emplenar les dades del nostre canal. Hem de tenir en compte el següent: 
- Cada camp es relaciona amb una dada que proporciona el sensor. 
- Ha de ser un canal públic per a que tot l’equip i els equips de 2n en un futur hi 
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puguin accedir. 
- Hem de desar el canal abans de sortir de la pantalla, si no perdrem les dades. 

 

                   Fig. 13: Pantalla Thingspeak per a la creació de camps [13]. 

4. Una vegada creat el canal, el podem veure a My Channels, on seleccionant el 
canal podrem veure la informació que ens interessarà més endavant: el Channel ID i 
la Write API Key. 

  
B. Programació del servidor: 

  
1. Anem a la pàgina https://github.com/mathworks/thingspeak-arduino. 
2. Se’ns obrirà una pàgina web on podrem descarregar la llibreria de Thingspeak i             

instal·lar-la com hem après a fer amb qualsevol llibreria .zip. 
3. Reiniciem Arduino. 
4. Obrim un nou fitxer on carregarem l’exemple Thingspeak ->         

ReadMultipleVoltages. Hem de tenir en compte que hem de crear dos arxius, un             
per a cada dispositiu. 

5. Al codi ReadMultipleVoltages afegirem la llibreria de cada sensor quan sigui           
necessari i introduirem les següents dades: 
- Introduirem l’encapçalament, el loop i el setup dels sensors corresponents al           

dispositiu que estem programant. 
- Definirem els canals: a My Channel ID i My Write API Key, ja hem vist com                

obtenir-les a l’apartat A. 
- Per la connexió a la xarxa les dades de la pròpia connexió: SSID             

(<YOURNETWORK>) i PASS (<YOURPASSWORD>). 
 
Finalment només hem de compilar i de carregar el codi a la ESP2 Wi-Fi D1 Mini. Si tot funciona es 
podrà visualitzar com les dades canvien visualitzant el canal a Thingspeak, si no s’haurà de revisar la 
construcció del dispositiu o la programació. 
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3.2.4. Suport per al dibuix en 3D amb OpenSCAD 

El centre disposa d’una sèrie de recursos que proporciona a l’alumnat en relació al funcionament del 
programa emprat pel dibuix en 3D. Aquests mateixos recursos es podrien emprar per al dibuix de les 
caixes de protecció dels dispositius.  
 
Es decideix incorporar un recurs que pot ser útil en el cas que aquest projecte s’apliqués a altres 
centres i es volgués introduir el programa mitjançant una classe invertida amb una sèrie d’exercicis a 
entregar. Els vídeos que es troben a enllaç a continuació son 14 micro-tutorials en llengua castellana 
que expliquen les funcions bàsiques del programa: 
https://www.youtube.com/watch?v=xvhbrUSQRTc 
 
Per a accedir a una clara descripció del llenguatge de programació i a altres tutorials es fa referència 
al lloc web d’OpenSCAD, concretament a la següent pagina: 
http://www.openscad.org/documentation.html 
 
 
 
3.2.5. Plantilla per la redacció de la memòria 
 
La memòria constarà de les següents parts: 
 
Portada 
Índex 
Introducció 
Fonaments teòrics 

què és internet de les coses i com s’aplica al projecte? 
Desenvolupament del projecte 

Fase prèvia 
Preparació de tots els components 
Construcció dels dispositius 
Comprovació dels dispositius 

Programació dels dispositius 
Recollida de dades  
Elaboració de dades 

Conclusions 
Bibliografia 
Annexes 

Codi de comprovació dels dispositius. 
Codi de programació amb el servidor Thingspeak. 
Pautes de lectura de dades proporcionades als usuaris. 
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3.2.6. Fitxa de recollida de dades 
Aula: 
Data: 
Hora: 
  
Dades del meteorològiques al XEMA: 
 
Estació: 
T=       ºC 
Hr=     % 
  
Dades aula: 
 
Dispositiu usuari: 

T =      ºC  
Hr =     % 

 
Dispositiu finestra: 
 
Calefacció:      o   ecesa        o   apagada 
Finestra:     o   tancada     o   oberta     

Persiana:     o   baixada     o   pujada 
  

Font: Arthur Ogawa (Wiki Commons) 
Conclusions: 
 
Tenint en compte les dades obtingudes, i observant el diagrama psicromètric, reflexiona sobre quines accions podrien prendre els usuaris 
per a aconseguir una temperatura de comfort adequada, de 19ºC a l’hivern i 24ºC a l’estiu, amb un 50% d’humitat: 
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3.2.7. Graella d’assignació de responsabilitats. 
 
 

  DIA DE LA SETMANA / PERSONA ENCARREGADA 

TASCA HORA DLL DM DC DJ DV 

Substiució del Power Bank. 8:00      

Observació XEMA i escriptura 
fitxa observació. 

8:00      

11:20      

14:35      

Observació Thingspeak i 
escriptura fitxa observació. 

8:00      

11:20      

14:35      

Redacció conclusions graella. tarda      

	
	
	
	



 
 

3.2.8. Qüestionari d’avaluació del treball en equip 

(5% de la nota final) 
 
EQUIP: ____________________________ 
  
NOM 1:_____________________________ 1 2 3 4 
Participa al grup amb idees pròpies.   O O O O  

Escolta les idees dels altres membres de l’ equip. O O O O  

Treballa bé al taller. O O O O  

Treballa bé a casa si cal.  O O O O  

Deixa el taller endreçat cada dia quan marxa.                      O O O O  

  

  
NOM 2:_____________________________ 1 2 3 4 
Participa al grup amb idees pròpies.   O O O O  

Escolta les idees dels altres membres de l’ equip. O O O O  

Treballa bé al taller. O O O O  

Treballa bé a casa si cal.  O O O O  

Deixa el taller endreçat cada dia quan marxa. O O O O  

  

  
NOM 3:_____________________________ 1 2 3 4 
Participa al grup amb idees pròpies.  O O O O  

Escolta les idees dels altres membres de l’ equip. O O O O  

Treballa bé al taller i a l’aula. O O O O  

Treballa bé a casa si cal.  O O O O  

Deixa el taller endreçat cada dia quan marxa.                      O O O O  
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3.2.9. Qüestionari d’autoavaluació  
(5% de la nota final) 
 
 
NOM:_____________________________ 1 2 3 4 

 

He participat al grup amb idees pròpies.              O O O O  

He escoltat les idees dels altres membres de l’ equip. O O O O  

He treballat al taller i a l’aula. O O O O  

He treballat a l’aula quan ha estat necessari. O O O O  

He endreçat el taller cada dia abans de marxar. O O O O  

 

He après què és internet de les coses. O O O O  

He après què és l’entorn ESP8266. O O O O 

 

Ara sé soldar cables. O O O O 
Puc muntar sensor LDR. O O O O 
Puc muntar dispositius amb diferents sensors. O O O O 

 

Sé què és un diagrama de blocs. O O O O 
Sé dibuixar un diagrama de blocs. O O O O 
 
Sóc capaç de programar sensors I2C. O O O O 

Sóc capaç de  programar sensors analògics. O O O O 

Sóc capaç de  programar sensors digitals. O O O O 
 
He participat en la redacció de la memòria. O O O O 

He estat capaç d’extreure conclusions de les O O O O 
gràfiques. 
 
 
Estic satisfet d’haver fet aquesta activitat _____ % 
 
Què es el que més t’ha agradat d’aquesta activitat? 
__________________________________________________________ 
Què es el que menys t’ha agradat d’aquesta activitat? 
__________________________________________________________ 
Hi canviaries alguna cosa?  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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3.2.10. Qüestionari d’avaluació dels equips de 2n  
(10% de la nota final) 

EQUIP: ____________________________ 

NOM 1:_____________________________ 1 2 3 4 
Ha aportat idees noves a la recerca.   O O O O  

Ha estat atent/-a a les nostres explicacions.  O O O O  

Ha seguit la planificació horària establerta. O O O O  

Ha plantejat dubtes de la manera adequada. O O O O  

S’ha mostrat sempre participatiu/-va.  O O O O  

  

  
NOM 2:_____________________________ 1 2 3 4 
Ha aportat idees noves a la recerca.   O O O O  

Ha estat atent/-a a les nostres explicacions.  O O O O  

Ha seguit la planificació horària establerta. O O O O  

Ha plantejat dubtes de la manera adequada. O O O O  

S’ha mostrat sempre participatiu/-va.  O O O O  

  

  
NOM 3:_____________________________ 1 2 3 4 
Ha aportat idees noves a la recerca.   O O O O  

Ha estat atent/-a a les nostres explicacions.  O O O O  

Ha seguit la planificació horària establerta. O O O O  

Ha plantejat dubtes de la manera adequada. O O O O  

S’ha mostrat sempre participatiu/-va.  O O O O  

  

NOM 4:_____________________________ 1 2 3 4 
Ha aportat idees noves a la recerca.   O O O O  

Ha estat atent/-a a les nostres explicacions.  O O O O  

Ha seguit la planificació horària establerta. O O O O  

Ha plantejat dubtes de la manera adequada. O O O O  

S’ha mostrat sempre participatiu/-va.  O O O O  
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4. Material pel desenvolupament del P2n 
4.1. Material docent 
 . Graella de síntesi del projecte 
 

Taula G. Projecte: 
P2n  - Projecte de Monitorització Energètica de l’Aula 

NIVELL: 
2n ESO 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES ASSOCIADES: 
CB 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. 
CB 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals 
derivats de la intervenció humana. 

BLOC 
CURRICUL
AR 

CONTINGUTS 
CURRICULARS 

CONTINGUTS 
CLAU (CC) 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 
CURRICULARS 

Electricitat Processos de generació 
d’electricitat a partir de 
diferents fonts d’energia. 
Energies renovables i no 
renovables. Energia 
elèctrica i sostenibilitat. 

CC19: Manteniment 
tecnològic. Seguretat, 
eficiència i sostenibilitat. 

CAC 11. Valorar la 
necessitat d’una compra i 
un consum responsable 
dels productes. 

Procés 
Tecnològic 

Redacció estructurada de 
la memòria tècnica del 
procés mitjançant eines 
digitals emprant el 
llenguatge tecnològic 
adequat i incloent-hi 
taules, gràfics i altres 
elements visuals. 

 
 
  

CAC 1. Comunicar els 
projectes realitzats utilitzant 
mitjans digitals, emprant el 
llenguatge tecnològic 
adequat i incloent-hi 
diferents elements visuals 
(taules, gràfics, imatges). 
CAC 3. Seleccionar, 
gestionar i tractar la 
informació d’Internet de 
forma correcta per tal de 
generar nou coneixement. 

Comunicació del projecte 
i del procés emprant 
mitjans digitals 
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OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 
DIDÀCTICS (ponderació) 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

OD 1. Treballar en equip de 
manera efectiva. 

CAD 1. L’alumne/a i els seus 
companys d’equip estan satisfets 
amb el desenvolupament del 
treball en grup. 

Qüestionari d’autoavaluació del   
treball en equip (5%).  
Qüestionari de coavaluació del    
treball en equip (5%). 

OD 2. Comunicar de 
manera adequada la feina 
realitzada. 

CAD 2. L’alumnat ha comunicat 
de manera entenedora i fluida 
amb els equips de 4t d’ESO i els 
docents mitjançant els mitjans 
previstos. 

Qüestionari de coavaluació dels    
equips de 4t als de 2n d’ESO en        
relació a la transmissió de la      
informació (5%). 

CAD 3. Correcció en l’execució 
de la documentació requerida. 

Rúbrica d’avaluació de la    
memòria (10%). 

OD 3. Explicar les diferents 
fonts d’obtenció d’energia 
elèctrica i les seves 
avantatges i inconvenients. 

CAD 4. L’alumne/a explica què 
és internet de les coses i ho 
exemplifica de manera clara. 

Qüestionari individual sobre   
internet de les coses (30%). 

OD 4. Comprendre el 
funcionament de l’entorn 
del servidor. 

CAD 5. L’alumnat comprenen el 
funcionament de l’entorn del 
servidor per a accedir a les 
gràfiques i poder extreure 
conclusions. 

Rúbrica d’avaluació de la    
memòria (20%). 

OD 5. Analitzar les 
gràfiques per a extreure 
conclusions. 

CAD 5. L’alumnat comprenen el 
funcionament de l’entorn del 
servidor per a accedir a les 
gràfiques i poder extreure 
conclusions. 

Rúbrica d’avaluació de la    
memòria (20%). 

OD 6. Moure’s de manera 
adequada en l’entorn del 
servidor. 

CAD 5. L’alumnat comprenen el 
funcionament de l’entorn del 
servidor per a accedir a les 
gràfiques i poder extreure 
conclusions. 

Qüestionari de coavaluació dels    
equips de 4t als de 2n d’ESO en        
relació a la transmissió de la      
informació (5%). 
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FASES DEL PROJECTE METODOLOGIA TEMPORITZACIÓ 

Fase 1: 
Sortida Equipem la nostra llar, 
coneixement dels equips de 4t 
d’ESO. 

SORT 
 

Distribució en grups formats per 
alumnes de 2n i 4t. 
Desenvolupament de l’activitat a 
l’Espai Endesa. 

1  
matí 

Fase 2: 
Rebuda de les pautes de lectura 
de les dades dels equips de 4t 
d’ESO. 

ABP 
 

Formulació pregunta motriu 2n. 
Transmissió de la informació. 
Col·locació dels dispositius. 

15’ 
20’ 
20’ 

Fase 3: 
Recollida dades. 

ABP 
 

Observació de les dades a 
Thingspeak i emplenat graella. 
Manteniment dispositius. 

110’ 
 
(-) 

 Fase 4:  
Redacció de la memòria amb les 
conclusions obtingudes. 

ABP Extracció de conclusions. 
Redacció de la memòria. 

55’ 
casa 

Fase 5: 
Posada en comú dels resultats 
obtinguts amb els equips de 4t 
d’ESO.  

ABP 
 

Posada en comú de les 
conclusions. 
Què hem après? 
Coavaluació.  

25’ 
 
20’ 
10’ 
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4.1.2. Rúbrica d’avaluació del la memòria 

(50%nota final) 
 

Criteri d’avaluació Molt assolit Assolit Poc assolit No assolit 

MEMÒRIA 

CAD 3. 
Correcció de la 
memòria. 
(10%) 

L’estructura de 
la memòria és 
correcta i 
incorpora tots 
els apartats 
requerits. No hi 
ha faltes 
d’ortografia. 

L’estructura de 
la memòria és 
correcta tot i que 
no incorpora tots 
els subapartats, 
però això no 
afecta a la 
qualitat del 
contingut. Conté 
errors de 
escriptura, no 
ortogràfics,  poc 
importants. 

No incorporen 
un 25% dels 
apartats 
requerits o hi ha 
errors 
d’ortografia. 

No incorporen 
més del 25% 
dels apartats 
requerits o o hi 
ha errors 
d’ortografia que 
afecten a la 
comprensió del 
text. 

CAD 4.1. 
Els alumnes 
comprenen el 
funcionament de 
l’entorn del servidor 
per a accedir a les 
gràfiques i poder 
extreure conclusions. 
(20%) 
 

Comprenen el 
funcionament 
del servidor i del 
seu entorn, i es 
veu reflectit a les 
imatges i dades 
aportades a la 
memòria. 

Comprenen 
globalment el 
funcionament 
del servidor i del 
seu entorn, tot i 
que no es 
reflexa de 
manera clara a 
la memòria. 

Tenen dificultats 
a comprendre el 
funcionament 
del servidor, 
cosa que no els 
permet extreure 
conclusions 
acurades. 

No comprenen 
el funcionament 
del servidor, 
cosa que no els 
permet analitzar 
les dades. 

CAD 4.2.  
Els alumnes 
comprenen el 
funcionament de 
l’entorn del servidor 
per a accedir a les 
gràfiques i poder 
extreure conclusions. 
(20%) 

Analitzen les 
dades de 
manera 
adequada cosa 
que els permet 
extreure 
conclusions 
personals 
interessants. 

Analitzen les 
gràfiques de 
manera 
adequada, tot i 
que no aporten 
conclusions 
noves respecte 
les pautes. 

Analitzen les 
gràfiques tot i 
que no 
aconsegueixen 
extreure 
conclusions del 
tot correctes. 

L’anàlisi erroni 
de les gràfiques 
no els porta a 
obtenir cap 
conclusió 
correcta. 
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4.1.3. Qüestionari sobre internet de les coses  

(30% nota final) 
 
1. IoT significa...  (3% nota final). 

A. Internet on Time. 
B. Ideas of Things. 
C. Internet of Things. 
D. Implement on Things. 

2. Internet de les coses va néixer a...  (3% nota final). 
A. ... als anys ‘80. 
B. ... la Xina. 
C. ... al 2011. 
D. ... a principis dels anys ‘90. 

3. Quina de les següents no és una aplicació d’internet de les coses (3% nota final).  
A. Ensenyar un gos a bordar als lladres. 
B. Avisar a l’hospital quan una persona gran cau. 
C. Controlar dos cotxes per a que no xoquin. 
D. Monitoritzar el nivell de contaminació ambiental. 

4. Què és Arduino?  (3% nota final). 
A. Una placa electrònica programable que es connecta com un perifèric a l’ordinador. 
B. Una placa electrònica que permet programar l’ordinador. 
C. Un projecte que va néixer per a motoritzar les barreres de pàrquing. 
D. Un ordinador de mida reduïda molt econòmic. 

5. Què és una Smart City? (3% nota final). 
A. Una ciutat elegant. 
B. Una ciutat que empra Arduino per a gestionar-se. 
C. Una ciutat que centralitza tota la informació a través de la plataforma amb l'objectiu de               

construir una ciutat intel·ligent. 
D. Una ciutat que permet que els seus ciutadans facin els tràmits electrònicament. 

6. Què són els punts de color rosa al mapa mundial d’internet de les coses?  (3% nota final). 
A. Electrodomèstics.  
B. Mitjans de transport. 
C. Estacions meteorològiques. 
D. Sensors de temperatura. 
E. Mesuradors Geiger de radiació. 

7. Què NO permetrà internet de les coses en l’àmbit energètic? (3% nota final). 
A. Monitoritzar l’ús de l’electricitat als edificis. 
B. Optimitzar l’eficiència energètica.  
C. Captar més energies renovables. 
D. Compartir l’excedent d’electricitat generada amb altres països i continents.  

8. Explica què és per a tu internet de les coses i com creus que podria millorar la teva vida quotidiana                     
posant 4 exemples (9% nota final). 

Solució:  
1. C, 2. D, 3. A, 4. A, 5. C, 6. B, 7. C. 

Criteris de correcció per a la pregunta 8:  
- La definició personal té relació amb la definició donada a classe (0,5 punts). 
- La definició personal està reelaborada correctament (0,5 punts). 
- Posa quatre exemples aplicats a la vida quotidiana (0,5 punts per exemple). 
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4.2. Material per l’alumnat 
4.2.1. Plantilla per la redacció de la memòria 
 
La memòria constarà de les següents parts: 
 
Portada 
Índex 
Introducció 
Fonaments teòrics 

què és internet de les coses? 
Desenvolupament del projecte 

Recollida de dades  
Elaboració de dades 
Comunicació de les dades als equips de 4t 

Conclusions 
Bibliografia 
Annexes 

Fitxes de recollida de dades 
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4.2.2. Fitxa de recollida de dades 
 
Recollida de dades: 
 
Aula: 
Data: 
Hora: 
  
Dades del meteorològiques al XEMA: 
 
Estació: 
T=       ºC 
Hr=     % 
  
Dades aula: 
 
Dispositiu usuari: 

T =      ºC 
Hr =     % 

 
Dispositiu finestra: 
 
Calefacció:      o   ecesa        o   apagada 
Finestra:     o   tancada     o   oberta     

Persiana:     o   baixada     o   pujada 
 

Pautes d’interpretació de les dades: 
 

- _____________________________________ 

- _____________________________________ 

- _____________________________________ 

- _____________________________________ 

(escrites pels alumnes de 4t) 

Conclusions: 
 
Tenint en compte les dades obtingudes, i observant les pautes d’interpretació de dades que us han entregat els vostres companys, com 
milloraríeu el comfort de l’aula en aquest moment? 
                               
 
                    
 
                    



 
 

4.2.3. Graella d’assignació de responsabilitats 
 
Ídem 3.2.7. Graella d’assignació de responsabilitats. 
 
 
4.2.4. Recursos en relació a internet de les coses 
 
Material pels alumnes: 

Internet de les Coses: 

Conceptes generals:  
https://ca.wikipedia.org/wiki/Internet_de_les_coses 

Reportatges: 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/reportatge-linternet-de-les-coses/video/5
552082/# 

Articles 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4288634/20150512/futur-internet-coses.html 
http://ciencia.ara.cat/fractal/2014/07/09/la-internet-de-les-coses/ 
http://www.huffingtonpost.es/jeremy-rifkin/internet-de-las-cosas_b_8416822.html?utm_hp_ref
=ciencia-y-tecnologia 
http://elpais.com/tag/internet_de_las_cosas/a 

 
4.2.5. Qüestionari d’avaluació del treball en equip  

(5% de la nota final) 
Ídem 3.2.8. Qüestionari d’avaluació del treball en equip.  
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4.2.6. Qüestionari d’autoavaluació  

(5% de la nota final) 
 
NOM:_____________________________ 1 2 3 4 

 

He participat al grup amb idees pròpies.   O O O O  

He escoltat les idees dels altres membres de l’ equip. O O O O  

He treballat al taller i a l’aula. O O O O  

He treballat a l’aula quan ha estat necessari. O O O O  

He endreçat el taller cada dia abans de marxar. O O O O  

 

He après què és internet de les coses. O O O O  

Sé quines són les diferents fonts d’obtenció d’energia O O O O 

elèctrica i les seves avantatges i inconvenients.  
Sé com funciona el servidor Thingspeak i puc llegir les O O O O 
dades que proporciona. 
 
He participat en la redacció de la memòria. O O O O 

He estat capaç d’extreure conclusions de les O O O O 
gràfiques. 
 
 
Estic satisfet d’haver fet aquesta activitat _____ % 
 
Què es el que més t’ha agradat d’aquesta activitat? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Què es el que menys t’ha agradat d’aquesta activitat? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Hi canviaries alguna cosa?  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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4.2.7. Qüestionari d’avaluació dels equips de 4t 

(5% de la nota final) 

EQUIP: ____________________________ 

NOM 1:_____________________________ 1 2 3 4 

Ha explicat de manera clara les pautes que havíem O O O O  
de seguir. 
Ens ha ajudat quan ho hem necessitat.  O O O O  
Ens ha assignat les tasques de manera que O O O O 
tots hem fet de tot.  
Ha escoltat les nostres aportacions.   O O O O  
Hem après molt d’ell/-a. O O O O  

NOM 2:_____________________________ 1 2 3 4 

Ha explicat de manera clara les pautes que havíem O O O O  
de seguir. 
Ens ha ajudat quan ho hem necessitat.  O O O O  
Ens ha assignat les tasques de manera que O O O O 
tots hem fet de tot.  
Ha escoltat les nostres aportacions.   O O O O  
Hem après molt d’ell/-a. O O O O  

NOM 3:_____________________________ 1 2 3 4 

Ha explicat de manera clara les pautes que havíem O O O O  
de seguir. 
Ens ha ajudat quan ho hem necessitat.  O O O O  
Ens ha assignat les tasques de manera que O O O O 
tots hem fet de tot.  
Ha escoltat les nostres aportacions.   O O O O  
Hem après molt d’ell/-a. O O O O  

NOM 4:_____________________________ 1 2 3 4 

Ha explicat de manera clara les pautes que havíem O O O O  
de seguir. 
Ens ha ajudat quan ho hem necessitat.  O O O O  
Ens ha assignat les tasques de manera que O O O O 
tots hem fet de tot.  
Ha escoltat les nostres aportacions.   O O O O  
Hem après molt d’ell/-a. O O O O  
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5. Seguiment i millora contínua de l’aplicació del projecte 

5.1. Seguiment del P4t 

5.1.1. Desenvolupament per part de l’alumna 

__% d'alumnes han assolit els coneixements mínims. 
__% d'equips que han aconseguit realitzar tots els dispositius. 
__% d'equips que han aconseguit realitzar un dels 2 dispositius. 
__% d'equips que han aconseguit extreure conclusions vàlides. 
__% d'alumnes que han realitzat les tasques assignades. 
 
Dificultats trobades: 

❏ comprensió del concepte internet de les coses. 
❏ construcció de LDR i soldadura cables sensors. 
❏ muntatge dels dispositius. 
❏ programació per a la comprovació dels dispositius. 
❏ programació del servidor. 
❏ presa de dades. 
❏ interpretació de les dades. 
❏ extracció de conclusions. 
❏ elaboració de pautes per als equips de 2n. 
❏ redacció de la memòria. 

 
 
Grau de satisfacció de l’alumnat  __%. 
 
Aspectes positius: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Aspectes negatius: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Canvis proposats pels alumnes: 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 
Canvis incorporables: 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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5.1.2.Qualitat del material proporcionat 
 
Marcar la casella del material que es pot millorar: 
 
Material docent:  

❏ Graella de síntesi del projecte  
❏ Esquemes constructius plaques  
❏ Puzle fonaments teòrics  
❏ Codi de programació definitiu amb connexió a Thingspeak  
❏ Imatges de referència del muntatge dels dispositius  
❏ Funcionament d’un diagrama psicromètric  
❏ Rúbrica d’avaluació del projecte  
❏ Rúbrica d’avaluació de la comunicació oral  

 
Aspectes millorables: 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 
 
 
Material per l’alumnat:  

❏ Documentació per la preparació de tots els components  
❏ Tutorial de programació per a la comprovació dels dispositius  
❏ Codi de programació amb connexió a Thingspeak  
❏ Suport per al dibuix en 3D amb OpenSCAD  
❏ Plantilla per la redacció de la memòria  
❏ Fitxa de recollida de dades  
❏ Qüestionari d’avaluació del treball en equip  
❏ Qüestionari d’autoavaluació  
❏ Qüestionari d’avaluació dels equips de 2n 

 
Aspectes millorables: 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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5.2. Seguiment del P2n 

5.2.1. Desenvolupament per part de l’alumnat 
 
__% d'alumnes que han assolit els coneixements mínims. 
__% d'equips que han aconseguit extreure conclusions vàlides. 
__% d'alumnes que han realitzat les tasques assignades. 
 
Dificultats trobades: 

❏ comprensió del concepte internet de les coses. 
❏ comprensió de la documentació facilitada pels equips de 4t. 
❏ comprensió de l'explicació realitzada pels equips de 4t. 
❏ comprensió del funcionament del servidor. 

 
5.2.2.Qualitat del material proporcionat 
 
Marcar la casella del material que es pot millorar: 
 
Material docent:  

❏ Graella de síntesi del projecte  
❏ Rúbrica d’avaluació del la memòria  
❏ Qüestionari sobre internet de les coses 

 
Aspectes millorables: 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
Material per l’alumnat:  

❏ Plantilla per la redacció de la memòria  
❏ Fitxa de recollida de dades  
❏ Graella d’assignació de responsabilitats  
❏ Recursos en relació a internet de les coses  
❏ Qüestionari d’avaluació del treball en equip  

 
Aspectes millorables: 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
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