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Targetes Introducció a Scratch 
 
 
 



Versió 1.0 (beta) 

CANVIA EL COLOR CANVIA EL COLOR CANVIA EL COLOR CANVIA EL COLOR 

PREPARA’T 

PROVA AQUESTS BLOCS 

FES-HO! 

AJUDA EXTRA 

Tria un personatge  
de la galeria. 

O dibuixa un 
personatge nou. 

Prem la tecla espai per canviar els colors. 

Pots triar un efecte diferent des del menú: 

O escriure un número diferent i tornar a 
prémer l’espai.  

Prem el símbol 
d’stop per treure els 
efectes gràfics. 

Prem una tecla per canviar el color 
d’un personatge. 



Versió 1.0 (beta) 

MOU-TE AL RITME MOU-TE AL RITME MOU-TE AL RITME MOU-TE AL RITME 

PREPARA’T 

PROVA AQUESTS BLOCS 

FES-HO! 

Tria una ballarina o qualsevol altre personatge. 

Pots canviar 
aquest número. 

Clica per canviar el so del tambor 

Clica la bandera verda per començar. 

Balla al ritme de la percussió. 



Versió 1.0 (beta) 

MOVIMENT DE TECLES MOVIMENT DE TECLES MOVIMENT DE TECLES MOVIMENT DE TECLES 

PROVA AQUESTS BLOCS 

FES-HO! 

AJUDA EXTRA 

Prem les fletxes del teclat per moure 
el personatge! 

Si el teu personatge es posa 
cap per avall prova de canviar 
l’estil de rotació 

Utilitza les tecles per moure el teu 
personatge. 

↑ 

← → ↓ 

↑ 

← → ↓ 



Versió 1.0 (beta) 

DIGUES ALGUNA COSA DIGUES ALGUNA COSA DIGUES ALGUNA COSA DIGUES ALGUNA COSA 

PREPARA’T 

PROVA AQUESTS BLOCS 

FES-HO! 

Tria un personatge de la galeria. 

Escriu el que vulguis. 

Clica el personatge per començar. 

Què vols que digui el teu personatge? 



Versió 1.0 (beta) 

LLISCA LLISCA LLISCA LLISCA 

PREPARA’T 

PROVA AQUESTS BLOCS 

FES-HO! 

AJUDA EXTRA 

Tria un personatge o dibuixa un personatge nou. 

durada posició horitzontal posició vertical 

Clica la bandera verda per començar. 

Per poder veure la posició x y d’un 
personatge fes clic a la “i” 

Aquí es mostren les 
coordenades x i y. 

Desplaça un personatge d’un punt a 
un altre de la pantalla. 

Prova números diferents. 



Versió 1.0 (beta) 

SEGUEIX EL RATOLÍ SEGUEIX EL RATOLÍ SEGUEIX EL RATOLÍ SEGUEIX EL RATOLÍ 

PREPARA’T 

PROVA AQUESTS BLOCS 

FES-HO! 

Tria un gat o qualsevol altre personatge. 

Clica la bandera verda per començar. 

Segueix el punter del ratolí. 



Versió 1.0 (beta) 

DANSA GIRANT DANSA GIRANT DANSA GIRANT DANSA GIRANT 

PREPARA’T 

PROVA AQUESTS BLOCS 

FES-HO! 

Tria un personatge 
que estigui preparat 
per ballar. 

Tria en enregistra 
un so. Que sigui 
curt! 

Tria l’efecte “girar”. 

Prem la tecla “D” per començar. 

Fes que un personatge balli el ‘twist’. 

D 



Versió 1.0 (beta) 

REMOLÍ INTERACTIU REMOLÍ INTERACTIU REMOLÍ INTERACTIU REMOLÍ INTERACTIU 

PREPARA’T 

PROVA AQUESTS BLOCS 

FES-HO! 

AJUDA EXTRA 

Tria un esquirol o qualsevol altre personatge 

Insereix el bloc “ratolí x” aquí. 

Tria l’efecte “girar”. 

Clica la bandera verda per començar. 

Fixa’t en com canvien els números 
a mesura que mous el ratolí. 

Gira una fotografia movent el ratolí. 



Versió 1.0 (beta) 

ANIMA-HO ANIMA-HO ANIMA-HO ANIMA-HO 

PREPARA’T 

PROVA AQUESTS BLOCS 

FES-HO! 

Clica aquesta icona per duplicar. 

Clica el vestit per duplicar-lo 

Fes servir les eines de dibuix 
per modificar el vestit 

Clica la bandera verda per començar. 

Fes una animació senzilla. 



Versió 1.0 (beta) 

ANIMACIÓ EN MOVIMENT ANIMACIÓ EN MOVIMENT ANIMACIÓ EN MOVIMENT ANIMACIÓ EN MOVIMENT 

PREPARA’T 

PROVA AQUESTS BLOCS 

AJUDA EXTRA 

Fes clic aquí per obrir la galeria de personatges. 

Tria’n un que tingui més d’un vestit 

Si el teu personatge es posa cap per avall, pots 
canviar-ne l’estil de rotació. 

Clica la “i” 

Fes una animació d’un personatge en 
moviment. 



Versió 1.0 (beta) 

BOTÓ SORPRESA BOTÓ SORPRESA BOTÓ SORPRESA BOTÓ SORPRESA 

PREPARA’T 

PROVA AQUESTS BLOCS 

FES-HO! 

Tria un tambor de la galeria 

Clica la “i” 
Pots canviar el nom del personatge 

Posa’hi el bloc nombre a l’atzar. 

Clica per veure (i escoltar) què passa. 

Crea el teu propi botó. 



Versió 1.0 (beta) 

MANTENIR LA PUNTUACIÓ MANTENIR LA PUNTUACIÓ MANTENIR LA PUNTUACIÓ MANTENIR LA PUNTUACIÓ 

PREPARA’T 

PROVA AQUESTS BLOCS 

FES-HO! 

Tria la categoria “Dades”. 
 
Clica 
 
Anomena “Puntuació” a la 
variable i clica OK. 

Tria el personatge que vols perseguir. 

Això fa pujar la puntuació. 

Clica la bandera verda per començar. 

Afegeix puntuació al teu joc. 

D 



  

AppInventor: Disseny del joc 

Mata al topo 

 

1. Introducció 

En aquesta pràctica aprendrem com fer un joc bàsic. Ho farem mitjançant una 
aplicació que es diu AppInventor. Aquest programa va ser desenvolupat per 
Google, i ara ha sigut millorat i mantingut pel MIT (Massachusetts Institute of 
Technology). Aquest programa es basa en crear aplicacions de codi obert 
(creative commons). Que vol dir això? Vol dir que el codi de les aplicacions 
creades és lliure, públic i gratuït. 

Quins avantatges tenen les aplicacions de codi obert? 

Probablement molt del que vulguis fer, ja ho ha fet algú abans. Això permet que 
puguis fer servir part del codi que han fet uns altres i que ja funciona, i estalviar-
te fer-ho tu i poder fer coses més complexes o més particulars. 

El codi obert permet crear una comunitat d'aprenentatge internacional en la que 
es comparteix el coneixement. D'aquesta manera, pots estalviar-te molta feina 
aprofitant parts del programa que han fet uns altres. Entra a la pàgina web i fes 
un cop d'ull als exemples, tutorials, fòrums, vídeos... 



http://appinventor.mit.edu/explore/  

Què farem? 

Farem un joc senzill que es diu Mole Mash. Aquest és el típic joc que un talp va 
sortint per un forat i l’has d’encertar amb un martell. Es tracta d’un joc per 
començar al món de la programació. 

 

  

Requisits: 

1. Necessitarem per parelles almenys un dispositiu amb Android, i que es 
descarregui l’aplicació MIT ai2 companion des de el play store, o a través 
del següent codi QR: 

 

2. Un ordinador per parella. Aneu a la pàgina 
http://appinventor.mit.edu/explore/  
3. Un compte google (gmail per exemple). 

http://appinventor.mit.edu/explore/
http://appinventor.mit.edu/explore/


  

2. Enunciat: 

Heu de dissenyar un joc on un talp anirà apareixent i desapareixent per la 
pantalla cada 0,5 segons. Si el talp és tocat, s'haurà d'augmentar un punt al 
comptador i el mòbil ha de vibrar. A més, ha d'incorporar un botó per resetejar el 
comptador. 

Per crear aquest projecte segueix els següents passos: 

Crear un nou projecte 

1. Ves a la pàgina principal de appinventor 
http://appinventor.mit.edu/explore/. 

2. Clica dalt a la dreta hi ha un boto taronja que diu: “Create Apps” 
3. S’obrirà una nova finestra. Identifica’t amb el teu compte google. 
4. A continuació se t’obrirà l’explorador de projectes.  
5. Ves a “Start New Project”. 
6. Dona nom al nou projecte. En aquest cas l’anomenarem MoleMash. 

Entorn de programació 

Com podràs veure, s’obre una nova finestra. Aquest serà l’entorn de programació 
que farem servir. L’entorn està dividit en 4 finestres: 

 

• Palette: Tenim les opcions que es poden afegir a la pantalla 
• Viewer. Visor, Simula la pantalla del mòbil. Podem situar els elements a 

la part de la pantalla que volguem. 
• Components: Llista de components presents al projecte. 
• Properties. Configuració particular de l’element seleccionat. 

Pas 1: Disseny de l’interfaç d’usuari (Designer). 

L’interfaç d’usuari serà la primera pantalla, la qual veurà l’usuari quan comenci a 
jugar al joc. Per a la interfaç d’usuari farem servir aquests components. Per saber 
per a que serveixen, fes servir la descripció que apareix al costat del component. 

• Canvas (Lienzo). El trobaràs a la paleta, a la pestanya Dibujo y animación. 
• Label. (Etiqueta)Hi és a la paleta, User Interface. 
• Button. (Botó)Hi és a la paleta, User Interface. 

1. Posa el canvas a la part superior del visor i canvia’l el nom a MyCanvas. A 
les propietats configura: 

a. Height (Alt): 70% 
b. Width (Ample): 100% 

http://appinventor.mit.edu/explore/


2. Posa un label i anomena’l ScoreLabel. i a les propietats, escriu el text 
“Punts”. 

3. Posa el button i anomena’l BotoReset i escriu el text Reset. 
4. Afegeix un sound i anomena’l Noise (soroll). 
5. Afegirem un Clock (rellotge) i l’anomenarem TimerTalp. Anirem a Propietats 

i fixarem l’interval a 500. Aquest valor es en milisegons, es a dir que 500 és 
mig segon. 

Fets aquests passos, t’hauria de quedar quelcom com això: 

 

  

Pas 2: Afegim el moviment 

Per afegir el moviment farem servir el complement “ImageSprite”. Aquest 
complement ens permet afegir una imatge i configurar una sèrie de paràmetres 
com per exemple la velocitat amb la que es mou, l’interval d’aparèixer i 
desaparèixer, detectar si ha sigut tocat, etc.  

En el nostre cas, tindrà velocitat 0, ja que el Talp no es mourà, sinó que anirà 
apareixent en diferents punts de la pantalla.  

Arrosseguem el ImageSprite i el situem dins del canvas. El renombrem amb el 
nom “talp” Això limitarà el moviment de la imatge només dins del canvas, no per 
tota la pantalla. Anem a propietats i configurem: 

• Picture: Farem servir el fitxer mole.png, el qual podeu descarregar del 
següent link. 

http://explore.appinventor.mit.edu/sites/all/files/ai2tutorials/moleMash/mole.png  

http://explore.appinventor.mit.edu/sites/all/files/ai2tutorials/moleMash/mole.png


  

Activitat 1: Mou l’objecte talp per la pantalla i observa com alguns dels 
paràmetres canvien: 

a. Quins paràmetres canvien? 
b. Modifica els paràmetres com es mostra a la taula, i raona el 
comportament del talp. 

X Y Que passa? On es el talp? 

0 0   

100 0   

300 0   

300 200   

500 200   

  

  

  

Pas 3: Programació dels components. 

Adalt a la dreta, tenim dos icones, Designer i Blocks.  

 



Designer és a la que som ara, on dissenyem la interfaç d’usuari, es a dir 

l’aspecte visual que tindrà l’aplicació.  

Ara anirem a Blocks. Aquesta pestanya es la que farem servir per programar 
l’aplicació, per donar-li moviment i descriure el comportament i les accions que 
ha de realitzar. 

Si ens fixem a la dreta, tenim l’apartat Blocks. Aquesta part la farem servir per 
agafar les funcions. Aquesta pestanya esta dividida en dos grups: 

  

Built-in: Aquí trobarem les funcions genèriques de programació. Estan 
separades depenent de la seva funcionalitat. 

Screen1: Aquí en canvi trobem les funcions particulars de cada objecte. Per 
exemple, el botó té les opcions com: quan el boto es pulsat, el só té les opcions 
de play, pause, stop, etc. 

Any component: Ens servirà per definir funcionalitats genèriques dels 
components. 

  

  

3.1 Definició de Procedures (Funcions) 

Per aquest codi definirem dos Procedures: 



• MouTalp:Mourà el talp a una nova posició random (aleatoria) 
• ActualitzaPunts: Actualitzarà la puntuació actual. 

  

1. A Blocks > Procedures i arroseguem el bloc que to procedure do a la 
pestanya Viewer. Canviem el nom de procedure per MouTalp. 

  

2. Ara farem que el talp aparegui en algun punt aleatori de la pantalla. Aleatori 
en anglès es diu Random.  Afegirem els següents blocs fins a obtenir la imatge 
següent: 

 

Per fer aquesta funció, farem servir els següents blocs: 

• Screen1 > Talp >  

• Built-in> Math >  

• Built-in > Math >  

• Screen1 > MyCanvas >   

• Screen1 > Talp >  

  

Activitat 2: Analitzem el codi que acabem de fer. Per que serveixen els 
següents blocs? 

a. ? 

b.  
c. Què fa aquesta operació? 

 
  

  

3. Funció ActualitzaPuntuació: Afegirem els següents blocs. 



1. Crearem una variable nova i l’anomenarem Score (Puntuació). 

 

2. Actualitzarem el valor de l’etiqueta amb el valor que hi hagi a la variable 
“Score”. 

 

3.2 Afegir un Timer 

Necessitem que el Talp es vagi movent constantment. Per això o farem a partir 
d’un timer. Un timer es un temporitzador. Farem que cada mig segon, el talp 
aparegui a un lloc diferent. 

Farem servir el següent bloc. Aquest bloc diu: When (Quan) el timer acabi, Do 
(fes) call crida la funció MouTalp. 

 

3.3 Boto Reset. 

Quan es premi el botó, la puntuació ha de ser 0 un altre cop. Per fer-ho 
implementarem els següents blocs: 

Aquest bloc fa: When ResetButton es pulsat, fes: 

• Variable Score = 0 
• Crida la funció ActualitzaPuntuació  

 

3.4 Sumar punts quan es toqui al talp 

Finalment hem de fer que quan toquem al talp, el mòbil vibri i s’incrementi un 
punt al contador total. Ho farem servir amb el següent bloc.  



 

Activitat 3: Analitzem el bloc anterior: 

a. Quina diferència hi ha entre TouchDown i TouchUp?Pensa en el seu 
significat en anglès. 
b. Què fa aquesta funció? 

 

  

  

Pas 4: Provem l’aplicació 

Des de l’ordinador anem al menú superior i fem Connect > Al Companion i ens 
sortira una pantalla com aquesta 



 

Ara agafem el dispositiu Android. Es molt important que aquest estigui 
connectat a una xarxa WIFI. De lo contrari no funcionarà. Obrim l’aplicació que 
ens hem descarregat. triem Scan QR. Escanegem el codi que ens apareix a la 
pantalla de l’ordinador i tindrem l’aplicació funcionant al terminal. 

  

Activitat 4: Un cop hagis verificat el seu funcionament, crida al professor o 
professora i demostra-li el funcionament. A més, ves a Build > App (save 
.apk to my computer). Guarda aquest fitxer amb el nom Talp_Basic.apk ja 
que l’hauràs d’entregar pel Moodle a la tasca corresponent. 

  

Activitats d’amplicació 

D’entre les següents activitats, implementa tantes com puguis seguint l’ordre que 
vulguis. Cadascuna de les activitats afegira punts extres a la teva nota. Guarda 
el fitxer resultant anant a Build > App (save .apk to my computer), anomena’l 
Talp_Amplicació.apk i adjunta’l també al moodle. 

  

1. [10 Punts] Afegeix un fons a l’aplicació. 

  

2. [5 Punts] Quan es toqui el talp, a part de vibrar el mòbil, que es 
reprodueixi un so, pots triar el so que tu vulguis. Per exemple a la pàgina 
següents tens tot un repositori de sons gratuïts. 



https://www.freesound.org/browse/  

3. [15 Punts] Canvia la imatge del talp per la imatge que vulguis. Tant poden 
ser dibuixos com fotos reals. Es valorarà la creativitat. 
  

4. [35 Punts] Afegeix un rellotge de compte enrere que duri 30segons. Un 
cop passat aquest temps, el joc s’aturarà fins que es torni a prémer el botó 
reset. 

5. [30 Punts] Nova funcionalitat. Fes que aparegui un altre objecte cada un 
cert temps, com a mínim cada 5s, el qual si el toques et dona 5 punts extra 
en comptes de 1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.freesound.org/browse/


Activitat 3: Càlcul de components. 

Com hem vist al datasheet del fabricant del led vermell de 5mm, si connectem el led 
directament a 5V, aquest es cremaria ja que el corrent que circularia pel led seria massa 
elevat. Fent servir el programa de simulació crocodrile, dibuixa i simula els següents 
casos. Enganxa una captura de pantalla amb la solució de les preguntes. 

1. Dibuixa i simula el circuit de connexió d’un led a una pila de 5V. 

  

  

2. Mirant el datasheet, sabem quina es la corrent que ha de circular pel led. Calcula 
el valor màxim i mínim de resistència que necessitarem per connectar una pila i un led. 

  

  

3. I si tenim dos leds vermells en paral·lel? Dibuixa el circuit i calcula les tensions, 
les corrents i les resistències necessàries. 

  

  

4. En aquest cas connectarem 3 leds en sèrie. Quina resistència necessitarem? 
Perquè? 



  

  

5. Amb una font d’alimentació que 5V i sense limitació de corrent, podríem 
connectar tants leds en serie com volguéssim? I en paral·lel? Argumenta la teva 
resposta. 

  

  

 

  



Activitat 4: Snap4Arduino: Control 
de leds mitjançant Arduino 

  

  

  

Què es un LDR? 

Un LDR es una resistencia que la fem servir per mesurar la llum. Es tracta d’una 
resistència especial, la qual vaira el seu valor en funció de la llum que rebi 

Què farem? 

Durant les pròximes 6 sessions, dissenyarem e implementarem una casa domòtica per 
equip. Un cop passades aquestes 6 sessions, exposarem durant l’hora del pati les cases 
i els alumnes de l’escola votaran la casa que mes els hi agradi. Els membres de cada 
grup hauran d’intentar convèncer a la resta de companys que la seva casa es la millor 
per guanyat aquest vot. 

La casa guanyadora, serà exposada a la Fira de Tremp el primer cap de setmana de 
maig. 

Activitat 1 

Per a la realització d’aquest projecte, ens agruparem en equips de 4 persones. Cada 
component del grup tindrà un rol dins de l’equip. Els rols son els següents: 

• Coordinador/a: Manté l’ordre dins del equip. Recorda a cada membre del grup 
quin es el seu rol i l’avisa si no l’exerceix. Revisa la feina feta per les parelles i 
assegura que les tasques es compleixin a temps. 

• Secretari/ària: Pren nota dels punts que es tracten durant el treball de grup, així 
com dels objectius que es proposi el grup i cada membre de forma individual. 
Serà el responsable de penjar les activitats un cop finalitzada la classe. 

• Portaveu: Fa consultes al professor en cas de necessitat i transmet el 
coneixement a la resta del grup 

• Encarregat/ada del material. Es la persona del grup qui podrà aixercar-se a 
demanar material. Serà el responsable del manteniment i l’ordre d’aquest 
material així com de deixar el lloc de treball recollit i net. 

Empleneu la següent taula amb l’assignació de rols dels components de l’equip. 

Rol Coordinador/a Sercretari/ària Portaveu Encarregat/ada material 

Nom         

  



Activitat 2 

A part dels rols dins d’un projecte, els components de l’equip tenen una especialitat. Per 
parelles, ens repartirem la feina. Una parella serà l’encarregada del disseny i muntatge 
del circuit. L’altre parella serà l’encarregada de la programació del sistema. 

Debateu i trieu qui farà cada funció i formeu les parelles. 

Penseu que les parelles han de funcionar a la vegada, ja que la feina que fan uns, la 
necessitaran els altres. Si una parella no treballa, l’altre es quedarà penjada. 

Ompliu la següent taula amb l’assignació de les funcions. 

Rol Programador (Software) Electrònic (Hardware) 

Alumnes     

  

A partir d’aquest moment, que cada parella agafi un ordinador.  

• Programadors: Obriu el document que es diu: Tutorial per a programadors 
• Electrònics: Obriu el document que es diu: Tutorial per a dissenyadors 

  

Abans de la pròxima sessió, el secretari haurà de pujar al moodle aquest document, 
l’activitat de Disseny de circuits i les activitats demanades al Tutorial Programadors 

  

  

  

  



Tutorial programadors 

  

   

 

  

1. Comencem a programar 

Els programadors faran servir el software lliure S4A (Scratch For Arduino). Es tracta 
d’un programari basat en Scracth, un entorn de programació basat en blocs, que 

controla una placa d’Arduino.  

1. Obriu el programa S4A que teniu a l’escriptori de l’ordinador.  

  

2. L’entorn de programació es té dos zones. A l’esquerra de tot, tenim les funcions, 
components i operadors. Al mig, tenim la pàgina on anirem creant el codi. 



 

3. Arrossega aquest bloc a la pàgina de programa. Aquest bloc indica on comença 
el programa. 

2. Encendre un LED temporitzat 

L’arduino te uns pins d’entrada i sortida, els qual farem servir per llegir sensors, o per 
actuar sobre components. En aquest cas, utilitzarem una sortida digital per encendre 
un led. Què vol dir sortida digital? Vol dir que o està encès, o està apagat. No podem 
regular la seva intensitat. Tot o res. 

Fes que un LED connectat a la placa Arduino, estigui 1 segon encès, 1 segon 
apagat. 

1. Inici de programa. Has d’indicar per quina part del codi començarà el programa. 
a. ves a  Control -> Al presionar. 

2. Bucle infinit. Si no afegim cap bucle, el programa començaria i acabaria de cop. 
Necessitem crear un bucle perquè estigui sempre fent lo que li diguem. 

 . Afegeix  Control -> por siempre. 
3. Espera 1 segons. Farem que el programa s’aturi durant 1 segons. 

 . Afegeix Control ->Espera 1 segundo. 
4. Encendre el LED. El LED el tindrem connectat a la sortida 13.  

 . Afegeix Movimiento -> digital 13 encendido. 
5. Espera 2 segon. Farem que el LED estigui encès durant 2 segons. 

 . Afegeix Control ->Espera 1 segundo. 
a. Modifica el valor per 2 segons.  

6. Apaga el LED 
 . Afegeix Movimiento -> digital 13 apagado. 

 

7. Connecta la placa d’Arduino amb el circuit dissenyat pels companys. Un cop 
detecti la placa d’Arduino, ves a dalt a la dreta i clica sobre la bandera verda 



 

ACTIVITAT PER ENTREGAR. 
Fes un vídeo de 5 segons on es vegi el funcionament. El secretari l’haurà de penjar al 
moodle amb el nom de LED_1. Guarda el projecte amb el nom LED_1 i penja’l també. 

  

3. Encendre LED amb un polsador. Variant 1 

Fes que el LED estigui encès mentre el polsador estigui premut. Quan no, estarà 
apagat. 

1. Crea un nou projecte. 
2. Afegeix l’inici de programa. 
3. Afegeix un Bucle infinit. 
4. Condicional. Els condicionals ens permeten afegir condicions del tipus Si es 

compleix la condició, fes això, SI NO fes això altre.  

  

 

 

a. Afegeix Control -> SI ..  SI NO 
5. Igualació. Per poder comparar, necessites indicar que sigui igual a quelcom 
a. Afegeix Operadores -> _ = _ dins de la condició del SI 
6. Comprovar l’estat del sensor. 
 . Afegeix Movimiento -> ¿sensor Digital 2 presionado? dins de l’igualació. 
7. Quan la condició sigui certa. 
 . Escriu true a l’altre camp de l’igualació. 
8. Encén el LED dins de la condició SI. 
9. Apaga el LED dins de la condició SI NO. 



 

10. Comprova el seu funcionament. 

ACTIVITAT PER ENTREGAR. 
Fes un vídeo de màxim 5 segons on es vegi el funcionament. El secretari l’haurà de penjar 
al moodle amb el nom de LED_2. Guarda el projecte amb el nom LED_2 i penja’l també. 

  

Encendre LED amb Polsador. Variant 2 

Fes que el LED s’encengui quan es premi el polsador, i no es torni a apagar fins 
que es premi de nou. 

En el cas anterior, el led estava encès mentre els polsador estava premut. SI el deixàvem 
s’apagava. En aquest cas, detectarem que s’ha premut el polsador i deixarem el led 
encès. Un cop es torni a prémer, haurem d’apagar el LED.  

Per aquest cas, farem servir les variables. Les variables serveixen per emmagatzemar 
valors. Amb aquests valors podem fer operacions, guardar estats, etc. En aquest cas, 
farem servir una variable per guardar l’estat del LED. 

1. No esborris el projecte anterior, el modificarem. 
2. Crearem una nova variable.  

a. Variable -> Nueva variable i anomena-la LED_Estat. 
Aquesta variable la farem servir de la manera següent: 

• Quan el LED estigui encès, LED_Estat serà = 1. 
• Quan el LED estigui apagat, LED_Estat serà = 0. 

3. Inicialitzem la variable que hem creat. Al començar, el LED està apagat, per tant, 
LED_Estat = 0. 
a. Afegeix Variable -> fijar LED_STAT a 0 just abans del bucle “por siempre” 
4. Monta l’estructura següent: 



 

Com funciona aquest codi? 

  



ACTIVITAT PER ENTREGAR. 
Fes un vídeo de màxim 10 segons on es vegi el funcionament. El secretari l’haurà de 
penjar al moodle amb el nom de LED_3. Guarda el projecte amb el nom LED_3 i penja’l 
també. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Tutorial Dissenyador de circuits 

  

  

  

  

 

1. Què necessitem? 

Per realitzar aquesta pràctica, abans de muntar el circuit, l’haurem de simular per 
assegurar el correcte funcionament del circuit i no fer malbé cap component. 

Per fer aquesta simulació, farem servir el simulador Crocodrile. Assegurat que hi és al 
teu ordinador, si no, descarrega-te’l al següent 
link.http://www.yenka.com/es/Downloads/  

Material necessari: El secretari haurà d’anar a demanar el material a mesura que el vagi 
necessitant. 

1. Protoboard. 
2. Placa de arduino. 
3. Pulsador. 
4. Resistors. 
5. Cables. 

2. Dissenyem el circuit. Circuit simple amb un LED  

Un led es representa amb el següent símbol:  
  

La placa d’arduino, ens donarà una sortida digital de 5V. Per aquest motiu, a les 
simulacions farem servir una font de tensió de 5V. Com que el pin del Arduino es digital, 
vol dir que tindrem tensió o no. Per poder simular aquest comportament, farem servir un 
interruptor. Monta el següent circuit i observa que passa quan acciones l’interruptor. 

http://www.yenka.com/es/Downloads/


 

No podem connectar un LED directament a una font de 5V, ja que al final es cremaria. 
Els Leds funcionen a 3,3V. Per aquest motiu, SEMPRE hem de col·locar una 
resistència de 220 Ohms quan fiquem un led. Dibuixa el circuit següent i observa el 
seu comportament quan es tanca l’interruptor. 

 

Com sabem el valor d’una resistència? El valor es pot saber mitjançant els colors que té 
pintats. Entra en la següent pàgina i esbrina quin codi de colors necessites per trobar 
una resistència de 220 Ohms.  
https://www.inventable.eu/paginas/ResCalculatorSp/ResCalculatorSp.html  

3. Implementació del circuit 

Demana la protoboard, el led, la resistència de 220 Ohms, cables i la placa d’arduino. 

1. Afegim l’alimentació a la protoboard. Connectarem el pin 5V a una de les línies 
verticals de la protoboard, i el pin GND a l’altre. 

 

2. Connecta, de 5V a la resistència, de la resistència al Led, i del Led a GND. 

https://www.inventable.eu/paginas/ResCalculatorSp/ResCalculatorSp.html


 

  

4. Disseny del circuit: LED + Polsador 

Partirem del circuit anterior i afegirem un polsador al circuit. En aquest cas el 
connectarem al Pin digital 2. 

Des de la placa d’Arduino, s’anirà llegint el nivell de l’entrada. El polsador manté un valor 
fixe, en aquest cas serà un “0” o GND, i quan sigui polsat, un “1” o 5V. Per aquest motiu 
l’haurem de connectar a ambdues línies (GND i 5V). 

Per evitar crear un curtcircuit, haurem de ficar una resistència molt gran entre el pin del 
polsador i GND. En aquest cas, una de 10kOhms. 

 

  



Activitat 1: Fes una captura dels circuits que es demanen, i contesta les preguntes si escau. 
Aquest document s’haurà de pujar al Moodle juntament amb la resta de documentació. 
a. Fent servir el circuit que has dibuixat al Crocodrile, connecta un altre led en SÈRIE 
amb el Led. Que passa? Il·lumina igual? 
b. Amb el Led en Sèrie, disminueix el valor de la resistència a 100 Ohms. I ara? 
c. Dissenya un circuit on puguis connectar 5 LEDs en PARAL·LEL. 

  

  



Activitat 5: Sensor - Actuador 

A l’activitat 2 vas fer una llista de 3 elements domòtics que voldries instal·lar al teu 
projecte. Tria el primer dels elements d’aquesta llista: 

1. Quin es el sensor i l’actuador que necessites per implementar la seva funció? 
2. Busca la informació del fabricant d’aquest sensor i actuador. Dissenya el circuit i 

prepara les senyals per poder-lo controlar connectant-lo a la placa d’Arduino. 

Activitat 6: Planificació del projecte 
La sessiópassada vam analitzar un dels tres elements domòtics que incorporarem a 
l’habitatge que hem construït. Ara que ja us podeu fer una idea de quant trigareu en 
implementar cada fase del projecte. Disposeu de 6 sessions (sense contar aquesta) 
per implementar el projecte. 

1. Simplifica tot el procés de construcció del projecte a les unitats mínimes que puguis 
pensar. Omple la taula següent.  

Tasca Sub-
tasques 

Material Temps 
(minuts) 

Persona Prioritat Dificultat 
0-poc 5-molt 

Porta 
automàtica 

Circuit 
elèctric 

Cable, Led, 
Motor, 2 
finals de 
carrera, 
protoboard, 
Driver motor 

20 Joan 1 3 

  Programació Ordinador, 
placa 
Arduino 

40 Marc 2 4 

  Porta i 
engranatges 

Fusta, kit 
reductor, 
Cargol, 
politges, 
goma de 
pollastre, 
cola tèrmica, 
trepant, serra 

20 Pau 3 2 

Tasca 
2….. 

            

              

  

2. Defineix quantes fases tindrà el vostre projecte i quin element s’implementarà en 
cada fase. 

Fase 1   

Fase 2   



Fase 3   

Fase 4   

Fase 5   

Fase 6   

  

3. A partir de l’experiència que heu adquirit en les activitats anteriors, estima quan 
temps necessitareu per implementar cada fase i en quina sessió l’implementareu. 
Recorda que sou un equip, per tant s’han de repartir les tasques. 

Recorda que al finalitzar cada fase, s’ha de poder veure algun resultat funcionant. 

  

  



Activitat 6: Planificació del projecte 

La setmana passada vam analitzar un dels tres elements domòtics que incorporarem a 
l’habitatge que hem construït. Ara que ja us podeu fer una idea de quant trigareu en 
implementar cada fase del projecte. Disposeu de 6 sessions (sense contar aquesta) 
per implementar el projecte. 

1. Simplifica tot el procés de construcció del projecte a les unitats mínimes que puguis 
pensar. Omple la taula següent.  

Tasca Sub-
tasques 

Material Temps 
(minuts) 

Persona Prioritat Dificultat 
0-poc 5-molt 

Porta 
automàtica 

Circuit 
elèctric 

Cable, Led, 
Motor, 2 
finals de 
carrera, 
protoboard, 
Driver motor 

20 Joan 1 3 

  Programació Ordinador, 
placa 
Arduino 

40 Marc 2 4 

  Porta i 
engranatges 

Fusta, kit 
reductor, 
Cargol, 
politges, 
goma de 
pollastre, 
cola tèrmica, 
trepant, serra 

20 Pau 3 2 

Tasca 
2….. 

            

              

  

2. Defineix quantes fases tindrà el vostre projecte i quin element s’implementarà en 
cada fase. 

Fase 1   

Fase 2   

Fase 3   

Fase 4   

Fase 5   

Fase 6   

  



3. A partir de l’experiència que heu adquirit en les activitats anteriors, estima quan 
temps necessitareu per implementar cada fase i en quina sessió l’implementareu. 
Recorda que sou un equip, per tant s’han de repartir les tasques. 

Recorda que al finalitzar cada fase, s’ha de poder veure algun resultat funcionant. 

  



Activitat 7: Comercialització 

Com tot projecte, per molt ben fet que estigui, cal vendre’l. Crea un vídeo de màxim 3 
minuts on exposis el teu projecte. Es pot triar el format de vídeo desitjat: anunci de tele, 
teletienda, informatiu, youtuber, curt, etc.  

Aquest vídeo es mostrarà a classe i desprès es farà una demostració de funcionament 
del projecte. 

Es primarà l’originalitat i la creativitat a l’hora de fer el vídeo i exposar el vostre projecte. 

  



 


