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Resum 
 

En aquest treball es presenta un material didàctic en el qual es combinen diverses metodologies 

didàctiques i que busca en tot moment la motivació despertant l’interès de l’alumnat. 

Està dissenyat per ser ubicat dins del mòdul de projectes que es pot dissenyar a partir de les hores 

derivades cap a l’FP Dual per a tots aquells alumnes que no participin d’aquesta modalitat. 

Combina les metodologies del puzle d’Aronson, bastides (scaffolding), ABP i aprenentatge per 

descobriment guiat sense perdre de vista en cap moment la taxonomia de Bloom. 

Sota l’objectiu final de construir un vehicle autònom amb connexió IoT es presenten una sèrie 

d’activitats en les quals, de mica en mica, es van introduint components i tècniques fins que els alumnes 

tenen totes les peces necessàries per poder dissenyar un vehicle simple però totalment operatiu i 

funcional. Inicialment es dóna una formació bàsica en la plataforma a fer servir per, a continuació, dividir 

el grup de manera que els diferents components s’especialitzin en una àrea concreta i finalment tornin 

al grup original de forma que hi ha una interdependència positiva dels membres donat que cadascuna 

de les parts serà imprescindible per poder dur a terme el projecte final (puzle d’Aronson). Un cop els 

grups tenen tota la informació ja tenen la possibilitat de dissenyar el seu vehicle (ABP). Les activitats es 

van presentant amb una complexitat creixent i es comença donant exemples totalment funcionals i 

operatius (scaffolding) per introduir petites variacions i reptes a cada activitat, alhora que es van fent 

preguntes sobre el comportament dels diferents components per tal d’activar habilitats de pensament 

superior (taxonomia de Bloom) i, a la vegada, es deixen petites escletxes sense investigar per tal d’activar 

la curiositat dels alumnes (aprenentatge per descobriment dirigit).   

Paraules clau: motivació, ABP, bastides, puzle d’Aronson, taxonomia de Bloom, aprenentatge per 

descobriment dirigit. 

Resumen 

En este trabajo se presenta un material didáctico en el que se combinan diversas metodologías didácticas 

y que busca en todo momento la motivación despertando el interés del alumnado. 

Está diseñado para ser ubicado dentro del módulo de proyectos que se puede diseñar a partir de las 

horas derivadas hacia la FP Dual pera todos aquellos alumnos que no participan de esta modalidad. 

Combina las metodologías del puzle de Aronson, andamiajes (scaffolding), ABP y aprendizaje por 

descubrimiento guiado sin perder de vista en ningún momento la taxonomía de Bloom. 

Bajo el objetivo final de construir un vehículo autónomo con conexión IoT se presentan una serie de 

actividades en las que, poco a poco, se van introduciendo componentes y técnicas hasta que los alumnos 

tienen todas las piezas necesarias para poder diseñar un vehículo simple pero totalmente operativo y 
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funcional. Inicialmente se da una formación base inicial para, a continuación, dividir el grupo de forma 

que los diferentes componentes se especialicen en un área concreta y finalmente vuelvan al grupo 

original de manera que exista una interdependencia positiva de los miembros dado que cada una de las 

partes será imprescindible para poder llevar a cabo el proyecto final (puzle de Aronson). Una vez los tres 

grupos poseen toda la información ya tienen la posibilidad de diseñar su vehículo (ABP). Las actividades 

se van presentando con una complejidad creciente y se empieza dando ejemplos totalmente funcionales 

y operativos (scaffolding) para ir introduciendo pequeñas variaciones y retos en cada actividad, a la vez 

que se van realizando preguntas sobre el comportamiento de los diferentes componentes para activar 

habilidades de pensamiento superior (taxonomía de Bloom) y, a la vez, se dejan pequeñas rendijas sin 

investigar para activar la curiosidad de los alumnos (aprendizaje por descubrimiento dirigido).   

Palabras clave: motivación, ABP, andamiaje, puzle de Aronson, taxonomía de Bloom, aprendizaje por 

descubrimiento dirigido 

Summary 

In this work, a didactic material is presented in which different didactic methodologies are combined and 

that seeks at all times the motivation, awakening the interest of the students. 

It is designed to be located within the project module that can be designed from the hours derived 

towards Dual FP for all those students who do not participate in this modality. 

It combines the methodologies of the Aronson's puzzle, scaffolding, PBL and guided discovery learning 

keeping in mind the Bloom's taxonomy. 

Under the final objective of building an autonomous vehicle with an IoT connection, a series of activities 

are presented in which, step by step, components and techniques are introduced until the students have 

all the necessary parts to design a simple but fully operational and functional vehicle. At the beginning, 

an initial base formation is given to then divide the group so that the different components specialize in 

a specific area and finally return to the original group so that there is a positive interdependence of the 

members given that each of the parties will be essential to carry out the final project (Aronson's puzzle). 

Once the three groups have all the information, they have the possibility to design their vehicle (PBL). 

The activities are presented with increasing complexity and start by giving fully functional and 

operational examples (scaffolding) to introduce small variations and challenges in each activity, while 

asking questions about the behaviour of the different components to activate higher thinking skills 

(Bloom’s taxonomy) and, at the same time, small slits are left uninvestigated to activate students' 

curiosity (directed discovery learning). 

Keywords: motivation, PBL, scaffolding, Aronson’s puzzle, Bloom’s taxonomy, directed discovery learning  
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Introducció 
 

Aquest projecte neix com una idea multidisciplinària que combina la informàtica i l’electrònica. A la 

vegada, es va plantejar inicialment com a aplicable a diferents etapes dels cicles educatius (primària, 

secundària, batxillerat i formació professional) avaluant diferents plataformes, com pot ser la 

programació amb Scratch, però finalment es va decidir focalitzar-se en la formació professional per ser 

l’objectiu d’aquest màster. 

Actualment hi ha una tendència, des del Departament d’Educació, de fomentar la modalitat d’FP Dual 

fet que ha quedat palès a la recent reforma curricular que entrarà en vigor a partir del curs vinent 

2020-21. Això implica que als alumnes que no en prenen part en aquest programa Dual, se’ls ha de 

preparar un mòdul de projectes que supleix aquestes hores a l’empresa i on els materials presentats en 

aquest treball poden resultar molt adients a causa de la seva transversalitat i caràcter eminentment 

pràctic. 

A més, el Departament d’Educació ha signat un conveni amb l’Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y Formación del Profesorado  per fomentar el pensament computacional que impulsa alhora 

el pla d’Educació digital de la UE donat que es preveu una mancança de professionals tècnics 

especialitzats amb aquestes habilitats. 

Per una altra banda, el pensament computacional és una capacitat que permet resoldre problemes i 

comunicar idees aprofitant la potència dels ordinadors o dels dispositius amb capacitat de càlcul. En el 

procés d’aprenentatge de la programació d’ordinadors s’adquireixen altres habilitats que són 

fonamentals com la capacitat de treball en equip, d’afrontar els errors, de comunicar idees i de resoldre 

problemes. El pensament computacional pot servir per relacionar la tecnologia i la informàtica amb la 

resta d’àrees del currículum. 

Pel que fa als suports tècnics d’aquest projecte, s’ha triat l’ús d’un petit ordinador (Raspberry Pi 4) pel 

seu baix cost, la seva flexibilitat, la seva potència i les facilitats que dóna per enllaçar amb sensors 

externs, gràcies al seu port GPIO. Com a llenguatge de programació s’ha fet servir Python per ser un 

llenguatge més potent que un llenguatge de programació en blocs (com per exemple l’Scratch) però a 

la vegada força més senzill d’aprendre que d’altres com el C++. El fet que sigui un llenguatge interpretat 

també redueix la corba d’aprenentatge, donat que no cal compilar ni enllaçar els executables finals, tot 

i que va en detriment del rendiment.  

El material didàctic que s’ha dissenyat s’ha dividit en dos blocs: el material didàctic pròpiament dit 

dissenyat com a guia i enunciat per als alumnes, i la guia didàctica per al professor on es detallen els 

punts a tenir en compte, les respostes a les ampliacions i tota una sèrie de consells per a l’aula. Les 

activitats s’han dissenyat amb una complexitat creixent on, a poc a poc, es van presentant els diferents 

dispositius i es van introduint diferents sentències de control del llenguatge i nous components 
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electrònics de manera que al final del procés l’estudiant tindrà al seu abast totes les eines per poder 

dissenyar i controlar un vehicle autònom amb IoT (Internet of Things). 

Amb la construcció final d’un vehicle autònom volem captar l’atenció dels nostres alumnes i despertar 

en ells la motivació necessària per a iniciar qualsevol mena d’aprenentatge. Tenint al cap l’objectiu final 

de construcció del vehicle autònom, els alumnes van veient el sentit de cadascuna de les activitats i van 

aplicant el nou coneixement adquirit al vehicle que, a poc a poc, van donant forma dins de les seves 

ments.  
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Objectius 
 

Entre els objectius d’aquest treball es troba poder portar a l’aula un material didàctic basat en la 

combinació de diferents metodologies actives com una forma per aconseguir incrementar la motivació 

dels alumnes. A més, amb la combinació de dues especialitats com l’electrònica i la informàtica es pretén 

també presentar als alumnes d’una especialitat algunes característiques de l’altra especialitat, afavorint 

d’aquesta manera la possibilitat de poder-ho implementar com un projecte que es pugui plantejar a 

diversos cicles (intercicles) i, fins i tot, a diversos centres (intercentres). 

Un altre objectiu d’aquest treball és aconseguir combinar diferents metodologies actives que culminen 

en el desenvolupament d’un projecte ABP (Aprenentatge Basat en Projectes). Combinant diferents 

metodologies es pretén motivar als alumnes al llarg de tot el procés d’aprenentatge, permetent-los 

visualitzar el resultat final que aconseguiran per ells mateixos un cop hagin assolit els coneixements i les 

habilitats per poder dur-lo a terme. 

I finalment, el darrer objectiu del TFM és portar-lo a l’aula, mitjançant la posada en pràctica al final 

d’aquest curs donant l’opció als alumnes del cicle superior de disseny d’aplicacions multiplataforma de 

poder-ho desenvolupar dins del mòdul de projectes 

Per poder dur a terme aquests objectius, aplicarem els coneixements adquirits al llarg d’aquest màster 

referent a les metodologies actives. Pel que fa als alumnes, l’objectiu final d’aquest conjunt d’activitats 

serà la construcció d’un vehicle autònom amb connexió IoT. Dins del cicle on es presenta l’activitat 

considero que aquest pot ser un objectiu prou engrescador per motivar els alumnes donat que combina 

la creació del vehicle autònom, la connectivitat Internet of Things (IoT) i l’ús d’un petit ordinador de 

placa simple com és la Raspberry Pi. Qualsevol d’aquests tres arguments podria ser, per ell mateix, prou 

engrescador i en aquest projecte s’ofereixen tots tres alhora. 

S’aniran presentant tota una sèrie d’activitats en les quals, de mica en mica, es van introduint 

components i tècniques fins que els alumnes tenen totes les peces necessàries per poder dissenyar un 

vehicle simple però totalment operatiu i funcional.  

Pel que fa al projecte, es comença donant una formació bàsica comuna en la plataforma, eines i 

components a fer servir per, a continuació, el grup passa a dividir-se de manera que els diferents 

components s’especialitzin en una àrea concreta per, finalment, tornar al seu grup original de forma que 

hi hagi una interdependència positiva dels membres donat que cadascuna de les parts serà 

imprescindible per poder dur a terme el projecte final (seguint la metodologia del puzle d’Aronson). Un 

cop els membres han tornat com a experts en la seva especialitat i s’han refet els grups originals, ja 

compten amb tota la informació que hauran de compartir per poder fer les interconnexions necessàries 

per poder afrontar el disseny i desenvolupament del seu vehicle autònom, sent aquest el punt de partida 

del projecte ABP.  
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Pel que fa a les activitats, aquestes es van presentant amb una complexitat creixent i es comença donant 

exemples totalment funcionals i operatius (scaffolding) per, seguidament,  proposar la introducció de 

petites variacions i reptes a cada activitat, alhora que es van fent preguntes sobre el comportament dels 

diferents components per tal d’activar habilitats de pensament superior (taxonomia de Bloom) i, a la 

vegada, es deixen petites escletxes sense investigar per tal d’activar la curiositat dels alumnes 

(aprenentatge per descobriment dirigit). 

  



Treball Final de Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 

 

Desenvolupament de material didàctic per a l'aprenentatge del disseny i creació de sistemes informàtics i electrònics Pàgina 9 de 44 

Justificació del treball  
 

Només una petita part de les nostres llars es trobaven connectades a Internet a mitjans dels anys 

noranta. D’això només fa vint-i-cinc anys i des de llavors les innovacions en tecnologia han estat moltes 

i han succeït a una molt alta velocitat. Avui dia gairebé qualsevol dispositiu ha de comptar amb connexió 

a Internet i ser controlable des d’altres dispositius, especialment des del nostre mòbil. I això anirà a molt 

més amb la tecnologia 5G que possibilitarà la Internet de les Coses. 

Segons la GSM Association [GSMA],  Internet de les Coses (a partir d’ara IoT de l’anglès Internet of 

Things) es refereix a la coordinació de diverses màquines, dispositius i aplicacions connectades a Internet 

a través de múltiples xarxes cablejades o sense fils. Entre ells s’inclouen objectes quotidians com els 

telèfons intel·ligents, tauletes i d’altres productes electrònics de consum i màquines com vehicles, 

equipats amb connectivitat IoT amb la que poden enviar i rebre dades. Màquina a màquina (M2M) es 

refereix als serveis que són possibles gràcies a la comunicació entre dues o més màquines. La tecnologia 

M2M connecta màquines, dispositius i aplicacions sense fils per a prestar serveis amb la mínima 

intervenció humana. També podrien equipar-se amb connectivitat sense fils una gran varietat de 

monitors i sensors que possibilitarien aplicacions intel·ligents sense fils en l’àmbit sanitari, agrícola o en 

serveis bàsics com l’aigua i l’electricitat. 

Per tant, semblava clar que un dels objectius que s’havien d’incloure dins aquest treball era facilitar als 

alumnes les eines bàsiques de connexió d’un petit dispositiu amb un servidor web per tal d’enviar i rebre 

dades. 

Per una altra banda,  com a maquinari principal es va triar la Raspberry Pi per ser una placa de baix cost 

i que permet una fàcil integració d’una enorme varietat de sensors externs gràcies al seu port GPIO i als 

protocols de comunicacions que implementa com l’I2C (inter-integrated circuits) i d’altres suports com 

el PWM (Pulse Widht Modulation). A més es poden instal·lar una gran varietat de sistemes operatius, 

tot i que el més habitual és Raspbian basat en el sistema Debian Buster (Debian v.10) i que es pot 

descarregar gratuïtament des de la Raspberry Pi Foundation [RASPBERRY]. D’aquesta manera farem 

servir programari lliure i reduirem així el cost final del projecte, donat que totes les eines de software 

que necessitarem dins de la Raspberry Pi o bé ja les trobem instal·lades en la imatge inicial que 

descarreguem amb el sistema operatiu, o bé les podrem descarregar de forma gratuïta de forma senzilla 

i segura. 

La Raspberry Pi és un ordinador de placa simple (SBC -Simple Base Computer) de forma que tens un 

ordinador de la mida d’una targeta de crèdit que pots endur-te a tot arreu i connectar-lo a qualsevol 

monitor o televisió. A més té connectivitat Ethernet i wifi amb la qual cosa la pots controlar des de 

qualsevol altre ordinador connectat a la mateixa xarxa. Això, juntament amb el seu preu reduït i el fet 

de tenir un port GPIO (General Purpose Input Output) que facilita la connexió de tota mena de sensors 

i perifèrics la converteix en la candidata perfecta per desenvolupar qualsevol mena de projecte que 

vulguem dissenyar.  
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El llenguatge de programació que s’ha triat per fer els desenvolupaments és el Python. En primer lloc 

perquè és senzill i fàcil d’aprendre. Supera les possibilitats dels llenguatges de blocs com Scratch però 

no és tan complex com d’altres llenguatges disponibles com el C++. A més, és un llenguatge interpretat 

que no dificulta el procés de generació del programa amb compilacions, cosa que el fa ideal per als 

alumnes. 

A més, l’entorn fa pensar que és un bon moment per desenvolupar aquesta mena de materials didàctics 

donat que en l’àmbit institucional conflueixen diversos factors que així ho fan pensar.  

Per una banda, la Unió Europea ve alertant des de fa anys de la necessitat de cobrir llocs de treballs 

tècnics especialitzats i xifra entre 500.000 i 800.000 els llocs vacants a tota la UE relacionats amb 

tecnologies digitals. Per tot això, al pla d’educació digital de la Unió Europea [UE] ha creat una línia 

d’acció d’integració del pensament computacional, programació i robòtica als plans d’estudi. 

Segons Jesús Moreno,  Director de l’Escuela de Pensamiento Computacional [Alonso,2019], el 

pensament computacional és una capacitat que permet resoldre problemes i comunicar idees aprofitant 

la potència dels ordinadors o dels dispositius amb capacitat de càlcul. En el procés d’aprendre a 

programar s’adquireixen altres habilitats que són fonamentals com la capacitat de treball en equip, 

d’afrontar els errors, de comunicar idees i de resoldre problemes. El pensament computacional pot 

servir per relacionar la tecnologia i la informàtica amb la resta d’àrees del currículum. 

En la mateixa línia, el Departament d’Educació ha subscrit un acord per promoure la programació 

informàtica al batxillerat i a la formació professional [GENCAT 1] amb el Ministerio de Educación, a través 

de l’Instituto Nacional de Tecnologias Educativas y Formación de Profesorado [INTEF] que ha de 

permetre dotar a les escoles de recursos educatius oberts i solucions tecnològiques que permetin 

introduir la intel·ligència artificial dins les aules d’una manera senzilla, pràctica i divertida. 

A més, la reforma de l’FP Dual que s’hauria d’haver implantat l’any passat [GENCAT 2] i que tot apunta 

que s’implantarà de cara al curs vinent, potenciarà i ampliarà les hores de formació a l’empresa dels 

alumnes. Això implica que aquells alumnes que no optin a l’FP Dual hauran de fer totes aquestes hores 

en el mateix centre en forma de mòduls de projectes interdisciplinaris per tal d’adquirir l’experiència 

que els seus companys de modalitat dual adquireixen a les empreses. 

Per tot això, sembla que és un bon moment per desenvolupar aquest material didàctic donat que ve 

afavorit pel moment conjuntural actual. 
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Metodologia didàctica  
 

Les metodologies actives no són pas un concepte nou, tal com comenten Labrador i Andreu, [Labrador 

i Andreu, 2008]. A l’antiguitat, Sòcrates, Cícero i Erasme van criticar amb duresa les escoles tradicionals 

de la seva època. Al segle XVII es modifica l’educació donant més amplitud a les institucions i es canvien 

mètodes i disciplines, fent-los més racionals, amb base psicològica i es comença a fer servir el mètode 

inductiu. Al segle XVIII Pestalozzi es converteix en l’educador per excel·lència, tant pel que fa a l’educació 

especial com a l’observació i pràctica, alhora que defensa l’estudi harmònic. Als segles XIX i XX, s’inicia 

la nova educació on l’alumne és el centre del procés educatiu. 

El professor ha de cedir el paper principal a l’alumne, que ha de ser el protagonista del seu propi 

aprenentatge. El professor deixarà de ser la principal eina de coneixement, tot i que ha d’acompanyar a 

l’alumne al llarg del seu procés d’aprenentatge (Álvarez, 2005) 

Per metodologies actives s’entén avui dia aquells mètodes, tècniques i estratègies que fa servir el docent 

per convertir el procés d’ensenyament en activitats que fomentin la participació activa de l’estudiant i 

el portin a l’aprenentatge. A l’hora de realitzar una programació educativa integral que prepari a 

l’alumnat per a la seva professió cal tenir en compte allò que demana l’empresa: professionals amb 

habilitats tals com autonomia, desenvolupament de la feina amb petits equips multidisciplinaris, actitud 

participativa, habilitats de comunicació i cooperació, resolució de problemes, creativitat, etc., aspectes 

que han de ser contemplats en el currículum. [Labrador i Andreu, 2008, traduït del castellà].  

En aquest treball he considerat adient fer servir la combinació de diverses metodologies per a potenciar 

al màxim aquesta necessitat de despertar l’interès de l’alumne, buscant la seva motivació per acabar 

fent-lo protagonista del seu propi aprenentatge. Donant-los una petita empenta inicial, els deixarem 

prou llibertat per tal que puguin desenvolupar el seu propi projecte complet, fent les ampliacions que 

estimin oportunes, alhora que es genera el clima per desenvolupar tota una sèrie d’habilitats. 

A continuació, en els següents apartats, aniré desgranant cadascun dels punts que han guiat l’elaboració 

d’aquest treball. 

Interès i motivació 

La metodologia que s’ha fet servir per desenvolupar el material didàctic persegueix en tot moment 

despertar l’interès de l’alumne i la seva motivació.  

“La motivació resulta ser un element clau per a l’aprenentatge. Si un alumne es troba motivat, també es 

trobarà molt més implicat en les activitats acadèmiques, començarà abans a realitzar les tasques, es 

concentrarà més, quan trobi problema posarà tot el seu esforç en resoldre’l i buscarà sortides fins que 

trobi possibles alternatives de resolució.” (Álvarez, 2005 – traduït del castellà) 
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Buscar la motivació de l’alumnat és fonamental per lluitar contra l’absentisme. La mateixa autora 

(Álvarez, 2005) fa referència a l’increment de l’absentisme i que quan els alumnes van a classe, ho fan 

sense demostrar interès pels continguts.  

Així doncs, la motivació desperta l’interès que és una important eina contra l’absentisme que és, al seu 

torn, un dels principals motius de fracàs escolar materialitzat en forma de repeticions i abandonaments 

dels estudis. [González, 1989] 

Segons el diccionari de la Real Academia Española, motivar és [RAE, traduït del castellà]: 

• Influir en l’ànim d’algú perquè procedeixi d’un mode determinat. 

• Estimular a algú o despertar el seu interès.  

Per la seva banda, al diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans [IEC] podem trobar una definició molt 

semblant: 

• Donar (a algú) motius que l’estimulin a fer una cosa. 

 

Tots dos diccionaris coincideixen en el verb “estimular”, així doncs, aquest serà un dels objectius a 

perseguir durant el disseny de les activitats: donar tota mena d’estímuls als alumnes per tal de despertar 

en ells el seu interès i motivació com a primer pas per predisposar-los a iniciar qualsevol procés 

d’aprenentatge. 

Aprenentatge Cooperatiu 

Segons el grup d’interès d’aprenentatge cooperatiu [GIAC] del projecte RIMA de la UPC, l’aprenentatge 

cooperatiu és un terme usat per referir-se a un grup de metodologies d’ensenyament que es basen en 

l’organització en grups petits on els alumnes treballen conjuntament i de manera coordinada per tal de 

resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge. 

Es fonamenta en valorar el potencial educatiu de les relacions interpersonals existents en el grup, així 

com considerar la socialització com altament educativa i ha demostrat un increment del rendiment 

acadèmic. 

No es tracta del típic treball en grup, donat que la composició dels grups es fa de forma mixta i 

heterogènia, es promou la implicació de tots els membres del grup i és el mateix grup qui exerceix un 

control mutu i defineix les seves exigències. 

Els alumnes cal que es posin d’acord en la tasca global a realitzar, repartir-se la feina, discutir sobre la 

qualitat de la feina realitzada per cada membre i valorar dels resultats tenint en compte els criteris 

establerts amb anterioritat. 

Entre els avantatges de l’aprenentatge cooperatiu podem trobar una millora en la motivació, major 

implicació i iniciativa, més grau de comprensió d’allò què es fa, més volum de feina realitzada i de millor 

qualitat, domini de la matèria i millora de les habilitats socials. 
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Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) 

L’aprenentatge basat en problemes (ABP) “és una metodologia d’aprenentatge en la que el punt de 

partida és un problema o situació que permet a l’estudiant identificar necessitats per comprendre millor 

el problema o situació. Cal recordar que els problemes són situacions utilitzades com a punt de partida 

per identificar necessitats d’aprenentatge.” [Labrador i Andreu, 2008, traduït del castellà] 

Una altra definició de l’ABP pot ser "una estratègia d’instrucció en la qual els estudiants confronten 

problemes contextualitzats i poc estructurats i cal que s’esforcin per trobar solucions significatives". 

[Rhem, 2008, traduït de l’anglès] 

L’ABP es fa servir per primera vegada a començaments dels anys 70 a l’escola de medicina de la 

Universitat de McMaster al Canadà. Des de llavors, han estat diversos autors els que l’han estudiat, no 

només en l’àmbit de la medicina sinó en tota mena d’entorns i disciplines educatives, i han acabat 

determinant que el nombre òptim d’estudiants per grup es troba entre 4 i 6. De la mateixa manera, 

indiquen que el professor no ha de tenir un paper directiu sinó que ha de formar part del grup 

d’aprenentatge. La seva tasca principal és assegurar la progressió dels alumnes i alhora els ha de 

proporcionar resposta de manera regular i descriptivament sense afegir cap sentit positiu o negatiu a 

les seves paraules. [Labrador i Andreu, 2008] 

No és fins a la darrera pràctica quan entra en joc l’ABP. Als estudiants se’ls dona un enunciat molt clar i 

simple: construir un vehicle autònom amb connexió IoT. El poden desenvolupar a partir de les eines que 

han rebut al llarg de les pràctiques anteriors, però se’ls motivarà perquè l’ampliïn i siguin ells mateixos 

els que acabin de definir l’objectiu del seu treball de forma que puguin incorporar nous dispositius, no 

treballats fins al moment, per tal de millorar el resultat final. 

 

Puzle d’Aronson 

La tècnica del puzle d’Aronson va ser presentada per Elliot Aronson el 1978 al seu llibre The Jigsaw 

classroom després d’haver-la experimentat al llarg de la dècada dels 70. 

Martínez y Gómez (2010), sintetitzen la tècnica del puzle d’Aronson al seu article on destaquen diferents 

objectius tant d’habilitats socials (relació assertiva amb el grup, foment de l’actitud positiva entre els 

membres de l’equip, desenvolupar la solidaritat i el compromís cívic, atendre la diversitat d’interessos, 

valors i capacitats de l’alumnat...) com educatius (augment del rendiment acadèmic, millorar 

l’aprenentatge cooperatiu, aprenentatge significatiu i autodirigit...) 

La dinàmica del puzle d’Aronson consisteix, en primer lloc, en explicar al grup quin és l’objectiu final per 

tal de despertar en ells l’interès i la motivació. Si és la primera vegada, pot ser interessant explicar-los 

algunes tècniques de treball intel·lectual i habilitats socials per interaccionar amb el grup, alhora que és 

el mateix grup qui defineix les normes internes de funcionament. 
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Seguidament es forma el que anomenarem “grups base”. Es tracta de dividir la classe en grups 

heterogenis de quatre o cinc membres. Cal donar temps perquè el grup es conegui, es consolidi i per 

crear les normes de funcionament. Aquesta consolidació la realitzarem mentre fem les tres primeres 

activitats que situen al grup amb uns coneixements bàsics de l’entorn amb què treballarem però que no 

requereixen cap mena d’especialització. 

A continuació es fan públiques les temàtiques en què cal dividir cadascun dels grups bases. Depenent 

del nombre de temàtiques, els grups assignaran un o dos membres del seu grup per cadascun dels temes 

que s’hagin d’investigar. Cada membre designat anirà a un nou grup anomenant “grup d’experts” on 

s’estudiarà a fons la temàtica assignada. Aquests membres s’han de formar en la matèria fins a convertir-

se en “experts” per poder transmetre el coneixement adquirit a la resta de membres del grup base. La 

tornada al grup finalitza amb un informe on s’avalua l’expertesa de cadascun dels membres en totes les 

matèries.  

Fase 1: Creació dels Grups base: 

       

Fase 2: Cada membre d’un grup va a un grup “d’experts” on s’estudia una temàtica concreta: 

       

Fase 3: Un cop formats, els experts tornen als seus grups base: 

       

Aquesta tècnica la farem servir al llarg de tota l’activitat. Hi ha una part introductòria comuna (Activitats 

0 a 3), a partir d’aquí es dividiran en 3 grups d’especialitats per tal  de fer la resta de pràctiques. Els 

especialistes del primer grup faran les activitats 4, 5 i 6 amb l’objectiu de saber controlar un motor de 

corrent continu. Els especialistes del segon grup faran les activitats 7 i 8, amb l’objectiu de controlar 

diferents sensors (ultrasons i giroscopi/acceleròmetre), i finalment, els especialistes del tercer grup 

s’encarregaran de fer l’activitat 9 basada en la comunicació amb un servidor web per tal de simular una 
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connectivitat IoT (Internet of Things). D’aquesta manera, es genera la interdependència positiva que és 

la relació de col·laboració que es genera entre els membres d’un grup de treball quan no poden ser 

capaços d’arribar als objectius demanats de forma individual si no és amb l’ajut de la resta de l’equip. 

Aquest efecte positiu multiplica la qualitat dels resultats del grup i fa que el producte final sigui superior 

a la suma de les parts. (Montanero,2019) 

En el cas d’aquest treball, el punt final del puzle d’Aronson serà, a la vegada, el punt de partida del 

projecte ABP. 

 

Scaffolding 

Scaffolding o bastides, en català, és un terme que es fa servir en la investigació educativa moderna. 

Aquest concepte es troba connectat a la teoria de la ZPD (Zona de Desenvolupament Proximal) que és 

aquell espai entre allò que ja sap l’alumne i el que pot arribar a aprendre amb l’ajuda d’una persona més 

competent. Va ser desenvolupada per Lev Vygotsky als anys trenta del s. XX, però no va ser fins a la 

dècada dels anys setanta quan Wood, Bruner i Ross (1976) van fer servir la metàfora de les bastides en 

el món de l’aprenentatge.  

Hammond i Gibbons (2005) expliquen la metàfora amb aquests termes:  en el món de la construcció, les 

bastides es col·loquen al voltant dels nous edificis per permetre als operaris accedir a la seva estructura 

a mesura que es va aixecant. Una vegada que l’edifici es pot sostenir per ell mateix es van eliminant les 

bastides. Aquesta metàfora s’ha fet servir molt darrerament per fer entendre que, de la mateixa manera 

que els constructors necessiten aquest suport temporal en els edificis, els professors han d’oferir 

aquesta mena de suport temporal per ajudar als alumnes a desenvolupar noves comprensions, nous 

conceptes i noves habilitats. A mesura que l’alumne va adquirint aquestes habilitats, el professor ha 

d’anar retirant aquest suport, per tal de proporcionar-ne d’altres per a noves tasques i conceptes. 

La tècnica de bastides o scaffolding es fa servir al llarg de totes les activitats proposades en aquest 

treball. Inicialment es dóna un exemple totalment operatiu i funcional, s’introdueixen els nous 

components i s’expliquen com interactuen amb la placa i el codi font. A partir d’aquí es demana una 

petita ampliació o canvi per tal que l’alumne demostri que ha entès el funcionament, on potser ha 

d’ampliar la informació de la qual té coneixement i, finalment, ha de ser capaç de fer les modificacions 

que se li han demanat. De mica en mica es van retirant els suports fins que a la pràctica final no es dóna 

cap mena d’ajuda. 

 

Aprenentatge per descobriment guiat 

Jerome Bruner va desenvolupar durant els anys seixanta del passat segle XX una teoria d’aprenentatge 

constructivista coneguda com a aprenentatge per descobriment, on es promou que l’alumne adquireixi 
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els coneixements per ell mateix. En tot moment s’ha d’animar a l’alumne a fer preguntes i a deduir les 

seves pròpies respostes, així com a fer deduccions a partir d’exemples pràctics o experiències. (Bruner, 

1961) 

Els estudiants han d’aprendre mitjançant un descobriment guiat que sorgeix a causa d’una exploració 

motivada per la curiositat. 

A. Barrón enumera els 10 principis de la teoria de l’aprenentatge per descobriment [Barrón,1993 – 

traduït del castellà] 

1. L’ésser humà es troba dotat de potencialitat natural per descobrir coneixement.  

2. El resultat del descobriment  és una construcció intrapsíquica nova  

3. L’aprenentatge per descobriment troba el seu punt de partida en la identificació de problemes  

4. L’aprenentatge per descobriment es desenvolupa a través  d’un  procés de  resolució 

significativa de problemes  

5. L’acte de descobriment troba el seu centre lògic en la comprovació de conjectures 

6. Perquè  l’activitat  resolutiva pugui ser caracteritzada de descobriment ha de ser autoregulada i 

creativa 

7. L’aprenentatge per descobriment va associat a la producció d’errors 

8. L’aprenentatge per descobriment està lligat a la mediació sociocultural 

9. El grau de descobriment és inversament proporcional al grau de predeterminació del procés 

resolutiu  

10. L’aprenentatge per descobriment pot ser pedagògicament promogut  

Seguint les indicacions de Bruner i Barrón, les activitats s’han dissenyat de forma que promoguin la 

curiositat de l’alumne i despertin en ell la motivació d’aprendre en la forma de resoldre cadascun dels 

petits problemes que se li presenten fins a la consecució de l’objectiu final. Cal promoure i dirigir aquest 

aprenentatge, però cal fer-ho d’una forma subtil per tal de no focalitzar-los massa en els objectius que 

volem que aprenguin donat que això limitaria la seva predeterminació a trobar el seu propi 

descobriment. 

La tècnica de l’aprenentatge per descobriment dirigit es troba present al llarg de totes les activitats. A 

partir d’un exemple totalment operatiu i funcional es comenta tant el circuit electrònic com el codi de 

programació per, seguidament, proposar modificacions o nous reptes de forma que l’alumne pugui 

reforçar el seu aprenentatge i, a la vegada, es van obrint petites portes per despertar la curiositat i que 

l’alumne pugui ampliar el seu aprenentatge de manera autònoma. Davant de qualsevol situació 

d’incertesa caldrà fer les preguntes adequades per guiar a l’alumne cap allà on volem, deixant-lo a les 

portes del descobriment i permetent que sigui ell qui faci l’últim i gran pas. 
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Taxonomia de Bloom 

La taxonomia de Bloom va ser dissenyada per Benjamin Bloom l’any 1956 com un sistema de classificació 

d’habilitats per categoritzar una sèrie d’objectius d’aprenentatge que es pogués fer servir per facilitar la 

comunicació entre educadors i promoure l’intercanvi de materials d’educació [Bloom et al., 1956] 

L’any 2001, dos dels seus antics estudiants van fer una revisió de la taxonomia de Bloom, van proposar 

canviar els substantius associats a cada nivell per verbs i també es van introduir canvis a les dues 

categories superiors. [Anderson i Krathwohl, 2001] 

La taxonomia de Bloom enumera els diferents nivells d’aprenentatge com una seqüència d’habilitats 

creixent que s’han d’anar assolint i que serveixen de base per al següent nivell: 

• Abans d’arribar a entendre un concepte cal recordar-ho 

• Abans de poder aplicar un concepte cal entendre’l 

• Abans de poder analitzar un concepte cal aplicar-ho 

• Abans d’avaluar el seu impacte cal analitzar-ho 

• Abans de crear cal recordar, entendre, aplicar, analitzar i avaluar 

Per aquest motiu, moltes vegades es presenta la taxonomia de Bloom com una escala: 

 

Tot i que és força més habitual veure els nivells representats en una piràmide:  

 

 

 

Recordar

Entendre

Aplicar

Analitzar

Avaluar

Crear

Crear

Avaluar

Analitzar

Aplicar

Entendre

Recordar

Avalua-
ció

Síntesi

Anàlisi

Aplicació

Comprensió

Coneixement

Habilitats de pensament inferior (LOTS) 

Habilitats de pensament superior (HOTS) 

Piràmide original  (Bloom, 1956) Piràmide revisada (Anderson, 2001) 
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Els nivells de la part inferior de la piràmide es consideren habilitats de pensament d’ordre inferior (LOTS 

– Lower Order Thinking Skills) i els que es troben més a prop del cim es consideren habilitats de 

pensament d’ordre superior (HOTS – Higher Order Thinking Skills). HOTS i LOTS es relacionen amb la 

major i menor quantitat de cognició involucrada en l’aprenentatge de cadascun dels sis nivells de la 

Taxonomia de Bloom. 

Al llarg d’aquest treball s’ha tingut en compte la taxonomia de Bloom de cara a facilitar l’aprenentatge 

dels alumnes. S’han presentat les activitats en un ordre de dificultat creixent i en totes i cadascuna 

d’elles s’ha donat un exemple per poder recordar i entendre i s’ha demanat que l’apliquin a una petita 

variació sobre l’exemple. Amb això hauríem assolit els tres nivells d’habilitats d’ordre inferior. A mesura 

que augmenta el nivell de les activitats, s’ha demanat que analitzin el que succeeix, que avaluïn una 

possible solució i finalment se’ls ha demanat que creïn el seu propi vehicle, completant d’aquesta 

manera els tres nivells d’habilitats d’ordre superior. 
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Desenvolupament del treball  
 

Qualsevol professor sempre hauria de tenir al cap estimular i motivar els alumnes al llarg del seu procés 

d’aprenentatge buscant allò que els produeixi una sensació de desig i que els inciti a perseguir qualsevol 

fita que se’ls proposi. Aquesta és la idea que ha estimulat el desenvolupament d’aquest treball i ha estat 

un dels eixos fonamentals.  

Per aquest treball he considerat adient fer servir la combinació de diverses metodologies per a potenciar 

al màxim la necessitat de despertar l’interès de l’alumne, buscant la seva motivació per acabar fent-lo 

protagonista del seu propi aprenentatge. Donant-los una petita empenta inicial veuen com, d’una 

manera ràpida i senzilla, aconsegueixen ràpidament bons resultats i, una vegada els tenim atrapats se’ls 

proposen petites variacions i reptes per a consolidar el seu aprenentatge fins que tenen totes les eines 

i se’ls deixa prou llibertat per tal que puguin desenvolupar el seu propi projecte complet, fent les 

ampliacions que estimin oportunes, alhora que es genera el clima per desenvolupar tota una sèrie 

d’habilitats. 

Organització general del projecte 

En tot moment s’ha perseguit despertar l’interès de l’alumne i la seva motivació combinant diverses 

tècniques de metodologies actives i aprenentatge cooperatiu buscant recollir les seves bondats com 

poden ser una millora en la motivació, major implicació i iniciativa, més grau de comprensió d’allò què 

es fa, més volum de feina realitzada i de millor qualitat, domini de la matèria i millora de les habilitats 

socials.  

També s’ha buscat desenvolupar altres habilitats com la resolució de problemes. Es provoca l’aparició 

de problemes, es busca aprofundir en el detall per fer aflorar qualsevol defecte i buscar-hi solucions. 

Aplicar una solució, de vegades, pot generar l’aparició de nous problemes més petits que novament 

caldrà resoldre fins a la consecució de l’objectiu final. La capacitat de resolució de problemes és 

justament una de les capacitats clau de qualsevol cicle formatiu de formació professional amb caràcter 

tècnic i l’alumne no pot rendir-se davant la primera adversitat, sinó que cal desenvolupar la tenacitat 

necessària per a descompondre el problema en altres més petits, però sempre recordant que els 

problemes no s’acaben mai i, afortunadament, les solucions tampoc. Aquesta estratègia està basada en 

la tècnica de l’aprenentatge per descobriment dirigit on d’una forma subtil, als alumnes, se’ls va fent les 

preguntes adequades per guiar-los fins a les portes del descobriment i deixant que siguin ells qui facin 

la descoberta, la qual cosa  els omplirà d’orgull i augmentarà tant la seva satisfacció i motivació com la 

seva autoestima. 

La tècnica de bastides o scaffolding és un dels eixos conductors en el disseny de les activitats. L’activitat 

es presenta amb un enunciat que es complementa amb l’explicació dels nous components a fer servir i 

tots aquells detalls que cal tenir en compte per no fer malbé la placa de l’ordinador Raspberry ni els 

mateixos components. A continuació es presenta tant el circuit com el codi font del programa que resol 
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l’enunciat presentat. El primer punt de cada activitat és reproduir el circuit, el codi i entendre el seu 

funcionament. Aquesta mena d’ajuda es considera una bastida que, a continuació, es comença a retirar 

en la forma de proposar petites ampliacions o modificacions que els alumnes hauran de desenvolupar 

per ells mateixos la qual cosa servirà tant per demostrar que han entès el funcionament com per a 

consolidar el seu aprenentatge. 

A l’inici del projecte es comenta als alumnes quin serà l’objectiu final (la construcció d’un vehicle 

autònom amb connectivitat IoT). Amb aquest anunci es busca que puguin anar veient el sentit de totes 

i cadascuna de les activitats proposades a mesura que les vagin realitzant, donat que cadascuna d’elles 

dóna resposta a alguna de les necessitats d’aprenentatge que caldran per a la construcció del vehicle 

final. 

El conjunt de les activitats es presenta per ser desenvolupades en grup. Les primeres són de caràcter 

introductori tant pel que fa a l’entorn de treball, les eines i els components que ens aniran acompanyant 

al llarg de tot el projecte. A més, aquestes activitats introductòries que no requereixen cap mena de 

coneixement especialitzat previ, serviran perquè el grup es vagi coneixent i consolidin la manera de 

treballar, així com les normes de funcionament intern que hauran d’establir abans de començar a 

treballar junts. 

Un cop fetes les activitats inicials, seguint la metodologia del puzzle d’Aronson, el grup se separa per a 

fer front a tres grups d’activitats diferents. Hi haurà un primer grup que s’especialitzarà en la gestió d’un 

motor de corrent continu. També hi haurà un segon grup que s’especialitzarà en la gestió de diferents 

tipus de sensors i, finalment, un tercer grup que s’especialitzarà en la comunicació web per simular la 

comunicació d’un dispositiu IoT (Internet of Things). 

Quan els diferents grups hagin finalitzat la seva etapa formativa com a especialistes en el seu tema 

concret, els seus membres tornaran als grups originals i compartiran els coneixements adquirits amb la 

resta de companys.  

El punt final del puzle d’Aronson serà, a la vegada, el punt de partida del projecte ABP. És justament en 

aquest punt de transició el moment on se’ls presenta l’activitat final i on ells mateixos determinen l’abast 

del seu projecte podent incorporar les ampliacions que considerin necessàries a partir de les 

característiques mínimes que demana l’enunciat. En aquest punt els alumnes ja disposen de totes les 

eines per dissenyar un vehicle autònom: saben escriure en un port de sortida, llegir d’un port d’entrada, 

controlar un motor de corrent continu, controlar sensors de gir i proximitat i connectar-se a un servidor 

web enviant i rebent dades. Combinant totes aquestes eines que ja coneixen han de dissenyar un vehicle 

autònom que deixi registre de les seves accions a un servidor i al que es puguin enviar instruccions des 

d’un dispositiu extern. 

Totes les activitats d’aquest treball s’han desenvolupat seguint un criteri de complexitat creixent de 

forma que cada activitat fa ús dels coneixements adquirits en les activitats anteriors i les amplia o 

complementa amb nous coneixements. Aquest procés culminarà en l’activitat 10 on es proposa als 
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alumnes que combinin els coneixements adquirits al llarg de totes les activitats per tal de muntar un 

vehicle autònom. 

Estructura del material didàctic 

El material didàctic que s’ha dissenyat està dividit en dues parts clarament diferenciades: el material 

didàctic per a l’alumne que es pot trobar a l’Annex 1 i la guia didàctica per al professor que es pot trobar 

a l’Annex 2. 

El material didàctic per a l’alumne està dividit en diverses activitats dissenyades amb una complexitat 

creixent i amb una estructura ben definida: 

Objectius d’aprenentatge: S’enumeren els objectius d’aprenentatge que l’alumne assolirà un cop 

acabada l’activitat. 

Enunciat: És la descripció de l’activitat a realitzar. 

Aspectes a tenir en compte: En aquest apartat es comenten tots aquells detalls que són importants a 

l’hora de fer l’activitat. Inclou tant les petites variacions sobre components que ja coneixem, 

com les advertències per tal de no fer malbé els components triats. S’aprofita aquest apartat 

per introduir informació complementària que potser no és estrictament necessària per al 

desenvolupament de l’activitat però que pot servir per a futures ampliacions i per al disseny de 

l’activitat final. 

Circuit electrònic i connexions: Es mostra el circuit dels components electrònics que es faran servir per a 

desenvolupar l’activitat així com la seva connexió amb la placa Raspberry indicant clarament els 

pins de connexió. 

Nous components: En aquesta secció es presenten els nous components electrònics que es faran servir 

a l’activitat. Cada component té les seves característiques pròpies i n’hi ha de molt senzills com 

la resistència i de més complexos com poden ser els sensors. Cal entendre quin és el 

funcionament de cada component per determinar l’estratègia per fer-ho servir en interès dels 

nostres propòsits. 

Codi: Qualsevol activitat proposada és la combinació d’un circuit electrònic connectat a la placa 

Raspberry Pi que executarà un programa per actuar sobre el circuit electrònic i generar una acció 

sobre ell o bé rebre informació a partir d’ell. En aquesta secció es presenta el codi font que 

s’haurà de fer servir per controlar el circuit electrònic des de la Raspberry Pi. 

Comentaris al codi: A cada activitat es comenten aquelles parts del codi font que poden resultar noves 

donat que s’han introduït noves instruccions o mecanismes. També es comenten en profunditat 

aquelles parts de codi que poden ser més complexes d’entendre donat que hi ha tota una 

estratègia darrera per tal d’actuar sobre els components electrònics. Aquestes parts acostumen 

a ser una combinació d’instruccions sobre els components, càlculs a realitzar per transformar 
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dades i estratègia per tal d’aconseguir que la part electrònica actuï d’acord amb els interessos 

que perseguim. 

Elecció dels components: L’elecció dels components és una part força important a l’hora de dissenyar el 

circuit electrònic. Cal tenir en compte tant les característiques dels ports GPIO d’entrada i sortida 

de la placa Raspberry Pi com les característiques dels altres components als quals estarà 

connectat. Fer una tria correcta dels components ens permetrà fer un ús adequat de tots ells 

sense posar en risc la integritat de la resta de components del circuit. A mesura que avança la 

dificultat de les activitats es fan servir components més complexos (sensors, xips...) D’aquests 

components es fa una explicació d’aquelles característiques que volem fer servir però es 

proporciona un enllaç a les instruccions detallades que facilita el fabricant. 

Activitats, ampliacions i reptes: La darrera part de qualsevol activitat és la reproducció i anàlisi de 

l’exemple que s’ha proposat. Un cop el tenen fet i interactuen amb ell per acabar d’entendre el 

seu funcionament, és el moment de fer petites variacions o ampliacions a partir de l’exemple 

original per tal que els alumnes demostrin que han assolit els objectius d’aprenentatge. També 

és el moment per plantejar reptes per tal d’incentivar la motivació i despertar l’interès dels 

alumnes en fer ampliacions i animar-los a descobrir per ells mateixos.  

 

A l’annex 2 podem trobar la guia didàctica per al professor, que té una estructura força semblant al 

material didàctic de l’alumne, sense intenció de repetir continguts i amb una sèrie d’indicacions i 

resolucions als reptes i ampliacions proposats: 

Objectius d’aprenentatge: S’enumeren els objectius d’aprenentatge que l’alumne assolirà un cop 

acabada l’activitat. 

Altres objectius: Es comenten altres objectius que es poden assolir amb aquesta activitat. No són tant 

els objectius concrets d’aprenentatge sinó que poden ser el fet d’haver de refrescar 

coneixements de física o trigonometria que ja haurien d’haver assolit en etapes educatives 

anteriors, veure la relació entre els problemes a resoldre i els coneixements de física, o 

senzillament adonar-se’n que hi ha problemes que no els podem resoldre d’una manera exacta 

o infal·lible i que, moltes vegades, hem de buscar solucions pràctiques però que compleixen amb 

suficiència les nostres necessitats. 

Temporització: És el temps estimat per dur a terme tota l’activitat, incloent-hi les explicacions que calgui 

fer a classe, el treball grupal per part dels alumnes i el desenvolupament de totes les ampliacions 

proposades. 

Consells per a l’aula: En aquesta secció es comenten aquelles parts que poden originar problemes a 

l’aula oferint consells per tal d’evitar-los, fer propostes d’ampliacions, on cal incidir més en les 

explicacions, quines són les preguntes adequades per despertar la curiositat dels alumnes, quins 
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aspectes cal evitar per tal de fer la introducció cap a futures activitats... En definitiva, es tracta 

de donar un ventall de recursos, coneixements i experiències perquè el professor els tingui 

compte per tal d’anar un pas per davant dels alumnes en aquelles situacions que poden sorgir 

al llarg del desenvolupament de les diferents activitats proposades. 

Activitats dissenyades 

A continuació presentaré el detall de les activitats en l’ordre en què les faran els alumnes per veure com 

es va construint el coneixement que els portarà fins a tenir totes les eines per a poder dissenyar el vehicle 

autònom. Alhora s’anirà explicant quina relació tenen les activitats proposades amb les metodologies 

didàctiques amb què es basen les activitats. 

Com ja s’ha comentat amb anterioritat les activitats es troben repartides en quatre grups que són els 

següents: 

Introducció: Aprenentatge de l’entorn de treball i dels diferents materials. Primera presa 

de contacte amb la placa Raspberry Pi. Gestionar els ports d’entrada i de 

sortida del GPIO (General Purpose Input Output). 

Motors: Controlar i gestionar un motor de corrent continu. Separar l’etapa de control i la 

de potència. Introduir la modulació per ample de polsos (PWM: Pulse Width 

Modulation) com a tècnica per controlar la velocitat d’un motor de corrent 

continu. 

Sensors: Controlar i gestionar diferents tipus de sensors externs. Controlar un sensor de 

proximitat i un giroscopi-acceleròmetre amb els que podrem controlar els 

moviments del vehicle. 

Connectivitat IoT: Comunicació de la Raspberry Pi amb un servidor web per simular 

comunicacions IoT. 

 

El punt de partida dels estudiants és que no cal que tinguin coneixements previs en cap d’aquestes àrees. 

Activitat a activitat anirem veient com van passant des d’un punt inicial sense coneixements a un punt 

final amb els coneixements de cada àrea i les interconnexions entre aquestes: 
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Activitats comunes 

Activitat 0 – Presentació de components 

Aquesta activitat inicial té un caràcter merament introductori a on 

als alumnes no se’ls demanarà cap mena de resultat.  

Prèviament a l’inici d’aquesta activitat, el professor ha d’haver 

assegurat que les Raspberry Pi han estat correctament preparades. 

Aquesta preparació pot arribar a ser llarga i laboriosa quan es fa per 

primera vegada per la qual cosa s’ha estimat oportú que vagi a 

càrrec del docent i no pas dels alumnes. A la guia docent del 

professor tenim documentats tots els passos que cal seguir per a 

dur a terme el procés de preparació de la Raspberry Pi, que consisteix en: 

• Descàrrega del sistema operatiu Raspbian 

• Instal·lar el sistema operatiu en la targeta SD que farà de disc dur 

• Comprovació del sistema 

• Configuració de la xarxa 

• Habilitació de l’escriptori remot 

• Instal·lació de llibreries necessàries i configuració de Python 3 

Un cop tenim la Raspberry preparada la hi presentem als alumnes, indicant les seves parts principals i 

les connexions que farem servir. És important comentar el port GPIO i el seu patillatge, així com els 

criteris bàsics per triar un pin o un altre en cada disseny que vulguem realitzar. 

Finalment, cal comentar les dues opcions que tenim per connectar-nos de forma interactiva a la placa 

Raspberry Pi i que ens poden ser d’utilitat per a diagnosticar la placa en cas necessari: 

1. Connectar ratolí i teclat per USB i monitor per HDMI 

2. Connectar-nos via RDP des d’un altre ordinador 

Un cop s’ha aconseguit la connexió amb la placa Raspberry, és el moment de mirar què és el que hi ha 

a dins. Un dels components que farem servir més sovint és l’entorn de desenvolupament Thonny 

Python. Dins d’aquest entorn escriurem el codi per controlar els components que connectarem a la 

nostra placa Raspberry. Es farà una visió general de l’entorn i es facilitaran els enllaços per ampliar 

coneixements sobre l’entorn. 

A continuació es presentarà la placa de proves o protoboard i la seva estructura interna, deixant clars 

els seus avantatges respecte a soldar els components en una placa. 

Finalment, cal aprofitar també aquesta sessió inicial per: 

• explicar la planificació del projecte 

• explicar quines sessions hi haurà i què es farà en cada una d’elles  

• crear els grups “base”  
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• el funcionament dels grups “d’experts” i el retorn a grups base (puzzle d’Aronson) 

• quin serà el projecte final a desenvolupar 

 

Activitat 1 – Fer servir un port de sortida 

Aquesta primera activitat està pensada per començar a obtenir 

resultats d’una manera ràpida i senzilla, i alhora serà la primera 

prova del sistema per part dels alumnes, per la qual cosa caldrà 

anar-los guiant pas a pas per tal d’evitar problemes.  Serà també una 

primera prova per veure com assimilen els alumnes la dinàmica de 

cadascuna de les activitats.  

Faran moltes coses per primera vegada i la possibilitat de cometre 

alguna mena d’error és molt alta: serà el seu primer programa que 

escriuran en Python, la primera vegada que executaran un 

programa en aquest entorn, la primera vegada que fan servir el GPIO de la placa Raspberry, la primera 

vegada que fan servir un díode LED i una resistència. 

El material didàctic d’aquesta unitat ha estat elaborat amb molta 

cura pel motiu de ser la primera vegada en molts aspectes. S’ha 

insistit en la necessitat de definir si el port és d’entrada o de sortida 

i de quins són els valors límit d’aquests ports. 

Per una altra banda, s’ha afegit material gràfic per mostrar els valors 

de funcionament dels diferents components i d’aquesta manera 

poder triar els components a fer servir. 

També es dóna fet el codi i el circuit que han de fer servir per a 

aquesta primera prova inicial. Donar aquesta mena de suports 

inicials es basa en la tècnica de les bastides o scaffolding. 

En el codi, es va analitzant què fa cada bloc d’instruccions fent un 

incís especial en aquelles instruccions que actuen directament sobre 

la placa Raspberry, o bé en aquelles estructures de control del llenguatge Python que estem fent servir 

per primera vegada. En aquesta ocasió, totes les estructures es fan servir per primera vegada així com 

l’esquelet genèric d’una aplicació en Python que també caldrà comentar. 

Per triar els components caldrà recordar la llei d’Ohm i tenir-la sempre present, cosa que ens facilitarà 

triar els components correctes i no fer malbé la placa o qualsevol altre component. Tenir en compte la 

llei d’Ohm i les limitacions de la placa també ens pot ajudar a diagnosticar qualsevol comportament no 

desitjat del circuit. 

Annex 1, pàgina 12 - Gràfica de díodes LED 
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El circuit i el codi que es donen fets és un LED que s’encén i s’apaga cada mig segon. A partir d’aquest 

circuit, l’alumne haurà de fer una ampliació afegint un nou LED que s’alterni amb el primer, és a dir, 

quan el primer estigui apagat s’haurà d’encendre el segon i viceversa. 

Amb aquesta ampliació es busca que l’alumne demostri que sap triar un segon pin del port GPIO, que 

ha entès com es connecten els components a la placa de proves, que ha entès el codi Python que 

controla els ports de la Raspberry i que és capaç d’afegir modificacions al codi per aconseguir el resultat 

desitjat. 

Activitat 2 – Fer servir un port d’entrada (Part 1) 

Aquesta activitat ja és una mica més àgil donat que els alumnes ja 

es troben més rodats amb la dinàmica del projecte i amb els 

components.   

Així i tot s’ha d’explicar com es configura un port per a fer-lo servir 

d’entrada i com protegir el port de qualsevol sobrecàrrega que pugui 

patir. També s’introduirà un nou component: el botó o polsador.  

Aquest component tot i semblar molt senzill ens permetrà introduir 

problemes que resoldrem més endavant. Inicialment el 

presentarem com un botó perfecte i sense soroll, però provocarem 

l’aparició d’aquest defecte en la modificació que proposarem a l’activitat inicial. 

L’activitat inicial que es proposa és la d’encendre un LED, cosa que ja sabem fer a partir de l’activitat 

anterior, però s’haurà d’encendre només quan detectem que s’ha pres el botó i tan bon punt s’alliberi 

el botó el LED s’haurà d’apagar. 

Un cop s’hagi reproduït i entès el circuit i el codi, es proposarà fer la modificació següent: el LED s’encén 

quan es prem el botó i es queda encès fins que es torna a polsar novament el botó, moment en el qual 

s’ha d’apagar. 

Amb aquesta variació quedarem exposats al soroll o rebots que es provoquen amb el polsador i veurem 

que el LED no sempre actua com nosaltres desitgem. Cal deixar que els alumnes analitzin i dedueixin per 

ells mateixos què és el que està succeint. Amb això estarem activant tasques d’anàlisi que formen part 

de les habilitats d’ordre superior (HOTS) de la taxonomia de Bloom. El diagnòstic de la situació el 

presentarem a la propera activitat juntament amb una solució. 
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Activitat 3 – Fer servir un port d’entrada (Part 2) 

Aquesta activitat perfeccionarà el circuit que vam deixar a l’anterior 

sessió. Per a fer-ho, en primer lloc explicarem què és el que succeeix 

i per què. A més, és el moment perfecte per introduir el concepte de 

registre d’esdeveniments (events) i que un bucle infinit no és el 

millor mètode per controlar qualsevol mena de dispositius.  

Un esdeveniment és com una mena de subscripció a la qual ens 

registrem de forma que és el sistema el que ens avisa quan succeeix 

aquell esdeveniment i no hem d’estar contínuament comprovant si 

succeeix o no, podent dedicar els recursos del sistema a altres 

tasques de més utilitat. Aquesta tècnica simplifica enormement la programació alhora que fa un ús més 

eficient dels recursos del sistema. 

El botó no és un component ideal i es genera un soroll o rebot en el 

senyal que arriba al pin d’entrada i que pot provocar lectures 

incorrectes. Aquest soroll es provoca tant al prémer com en el 

moment d’alliberar. 

La tècnica de registrar l’esdeveniment ja inclou la solució del control 

del soroll amb el paràmetre bouncetime. Aquest paràmetre serveix 

per ignorar qualsevol canvi d’estat en aquell pin d’entrada durant un 

temps determinat. 

Un cop hagin provat i entès el circuit proposat, caldrà que facin un parell de variacions. La primera és fer 

un canvi per tal de detectar quan puja el senyal en comptes de detectar quan baixa i la segona és fer 

que es detecti tant si puja com si baixa. A més, es forcen nous errors donat que s’ha proposat un valor 

per al paràmetre bouncetime massa gran. D’aquesta manera se’ls vol fer pensar i que demostrin que 

realment han entès per a què funciona i que sàpiguen determinar un valor correcte per a aquest 

paràmetre. De nou es força l’activació d’habilitats d’ordre superior de la taxonomia de Bloom. 

Amb aquesta activitat finalitzaria el bloc d’activitats comunes i s’haurien aconseguit els següents 

objectius amb els alumnes: 

• Saben connectar-se a la Raspberry i fer-la servir 

• Saben fer servir l’entorn de programació Thonny Python, escriure i executar un programa 

• Saben fer servir un port de sortida  

• Saben fer servir un port d’entrada 

• Saben com eliminar el soroll d’un dispositiu en el port d’entrada 

• Saben registrar esdeveniments per a gestionar ports d’entrada 

• Saben triar components senzills com díodes o resistències de forma segura per a la resta de 

dispositius 

• Saben fer servir la placa de proves o protoboard 

Rebot provocat en la transició d'un botó 



Treball Final de Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 

 

Desenvolupament de material didàctic per a l'aprenentatge del disseny i creació de sistemes informàtics i electrònics Pàgina 28 de 44 

A partir d’aquest moment els grups es descomponen per passar a formar els grups d’experts en les que 

cada grup farà les seves activitats d’especialització, seguint les indicacions pròpies del puzzle d’Aronson. 

Activitats del grup d’especialistes de motor 

Activitat 4 – Modulació per ample de polsos (PWM) 

En aquesta activitat els membres del grup ja no parteixen de zero 

sinó que ja tenen una formació bàsica però suficient amb la placa 

Raspberry Pi i és el moment de començar a rebre formació 

especialitzada i orientada en la gestió dels motors de corrent 

continu que farem servir a la darrera activitat per a desplaçar el 

nostre vehicle autònom. 

Un motor és un dispositiu analògic, això significa que pot rebre 

senyals que varien entre 0 i el seu rang màxim. Si ho volem controlar 

amb un dispositiu digital que només dona dos nivells de senyal (alt i baix), només podríem fer girar el 

motor o tenir-lo aturat, però no podríem actuar sobre la seva velocitat. 

Per suplir aquesta carència podem fer servir la tècnica de la 

modulació per ample de polsos (PWM Pulse Width Modulation). 

Com es pot veure en el gràfic de l’esquerra, aquesta tècnica 

consisteix a definir un cicle i determinar quin percentatge d’aquest 

temps tindrem activat el pols amb un nivell alt deixant la resta del 

temps a un nivell baix. L’equivalent d’aquest senyal en un dispositiu 

analògic serà un corrent continu equivalent al percentatge de temps 

que aquest pols es troba en el nivell alt. D’aquesta manera podrem simular un senyal analògic a partir 

d’un senyal digital. 

Per començar, en comptes de treballar amb un motor simularem un dispositiu analògic amb un díode 

LED que ens facilitarà l’observació i evitarà introduir una etapa de potència que deixarem per més 

endavant. 

La primera activitat que es proposa és recuperar l’activitat 1.1 i encendre i apagar el LED amb una 

lluentor progressiva. Els alumnes hauran d’observar com actua el díode LED per als diferents valors de 

cicle. 

Un cop assolits els objectius d’aquesta activitat inicial, se’ls proposa que variïn la freqüència del cicle i el 

temps d’espera entre un valor i un altre i observin el resultat. Amb això es pretén que els alumnes 

experimentin i dedueixin a partir de l’observació, tornant a forçar l’activació d’habilitats d’ordre 

superior de la taxonomia de Bloom.  

 

Modulació per ample de polsos (PWM) 
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Activitat 5 – Separació de l’etapa de control i l’etapa de potència 

Arriba el moment de començar a controlar components que 

requereixen molta més potència de la que un pin GPIO és capaç de 

subministrar i hem d’aprendre a separar l’etapa de control i l’etapa 

de potència donat que es trobaran alimentats per diferents tensions 

i, fins i tot, per diferents fonts d’alimentació. 

Encara no es fan servir els motors sinó que per poder experimentar 

millor farem servir brunzidors actius i passius. 

Els components que es presentaran en aquesta activitat són dos: el transistor com a element 

amplificador i el brunzidor com a dispositiu analògic que requereix més potència del que un pin GPIO 

pot subministrar. 

La separació de l’etapa de potència es pot realitzar de diferents formes i tot dependrà del dispositiu que 

hàgem de controlar i, fins i tot, podríem arribar a controlar qualsevol dispositiu de 220 volts fent servir 

un relé. Convé anant comentant idees com aquesta tot i que quedaran fora de l’abast de la pràctica per 

anar estimulant als estudiants en la seva curiositat i motivant-los a fer ampliacions per iniciativa pròpia. 

Aquesta tècnica es basa en l’aprenentatge per descobriment dirigit. 

Per fer un amplificador farem ús del transistor on controlarem la seva base amb baixa intensitat i ens 

donarà el mateix senyal aplicat amb alta intensitat. La part de baixa intensitat l’anomenarem etapa de 

control i a la d’alta intensitat li direm etapa de potència. 

El dispositiu que controlarem per simular el motor és el brunzidor que emet un so en aplicar-li tensió 

entre els seus extrems. N’hi ha de dos tipus: actiu i passiu.  L’actiu simplement emet un so d’una tonalitat 

fixa, podent regular el volum d’aquest so aplicant més o menys tensió. En canvi el passiu emet un so de 

la freqüència que li indiquem i podem regular tant el seu volum com el seu to. 

El muntatge inicial que farem amb aquesta activitat combina moltes de les funcionalitats que s’han vist 

fins ara. Sota un senzill enunciat com “Quan es premi el botó ha de sonar el brunzidor” s’amaguen tota 

una sèrie d’accions a realitzar: 

• Controlar el port d’entrada al que es troba connectat el botó 

• Controlar el port de sortida per activar el transistor 

• Separar l’etapa de control i la de potència amb el transistor 

• Connectar el brunzidor a l’etapa de potència 

Aquest és un exemple d’activitats que combina habilitats de pensament d’ordre inferior de la 

taxonomia de Bloom com recordar i aplicar amb altres habilitats de pensament d’ordre superior com 

analitzar i crear. 
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Un cop desenvolupat i entès el circuit inicial es presenten dues variacions. La primera és canviar el 

brunzidor passiu per un d’actiu i analitzar el seu comportament. Per què fa aquest so tan particular i 

estrany? 

La segona variació és aconseguir fer un soroll una mica més agradable amb un pols PWM. D’aquesta 

manera que sembla un joc, estem recordant l’ús del PWM que necessitarem per, més endavant,  

controlar el motor en el desenvolupament final. És molt probable que els alumnes facin servir una única 

freqüència per a fer sonar el brunzidor i seran propostes totalment correctes i vàlides, però el professor, 

a més, disposa a la guia docent de dos exemples ben diferents de com podem fer sonar aquest dispositiu: 

un farà el soroll d’una sirena i l’altra farà una escala musical. D’aquesta manera tornem a estimular als 

alumnes per despertar en ells la curiositat i motivar-los a investigar i descobrir per ells mateixos. 

 

Activitat 6 – Controlar la velocitat i direcció de gir d’un motor 

En aquesta activitat final del grup especialistes de motor arriba el 

moment de controlar un motor de corrent continu. El control que es 

realitzarà serà sota dues variables diferents: la velocitat de gir i la 

direcció de gir. Això ens permetrà córrer més o menys i poder anar 

endavant i endarrere.  Si combinem dos motors, un per cada costat, 

podem tenir un vehicle amb tracció a dues rodes que, si les fem girar 

en sentit contrari, ens poden permetre fer-lo girar. De nou, s’estaran 

donant idees que van més enllà de l’abast d’aquesta activitat, però 

que els poden estimular i motivar per fer aprenentatge autònom i començar a pensar en solucions que 

seran d’aplicació al vehicle autònom del final del projecte. 

Serà la primera presa de contacte amb un motor de corrent continu i caldrà explicar el seu senzill 

funcionament: s’aplica una tensió entre les dues connexions i es farà girar el motor. Si s’inverteix la 

polaritat, el motor gira en sentit contrari. A més tensió aplicada, més ràpid girarà el motor. Caldrà 

sempre respectar la tensió màxima que pot suportar el motor per tal de no fer-lo malbé. 

En aquesta pràctica aprofitarem també per introduir diversos elements nous. En primer lloc es 

presentarà un potenciòmetre amb el qual controlarem la velocitat i sentit de gir del motor. El segon 

component és un convertidor analògic digital que ens servirà per transformar el valor del potenciòmetre 

a un valor numèric que puguem tractar al programa. El tercer component que farem servir és un 

controlador  de motor de 4 canals que ens permetrà controlar fins a 4 motors unidireccionals o bé 2 

motors bidireccionals. Finalment presentarem un mòdul de potència per la placa de proves que permet 

proveir d’alimentació externa el motor. Cal tornar a recordar l’ampli consum que poden arribar a fer els 

motors i la importància de separar el control de la potència. 

Amb tot això s’estarà donant un ampli ventall d’instruments als estudiants per a poder controlar el 

motor de corrent continu. 
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Inicialment se’ls ofereix un circuit complex amb tots els components nous. Fent girar un potenciòmetre, 

l’alumne controla el sentit de gir del motor i la seva velocitat. En el punt mitjà el motor no gira, si fem 

girar el potenciòmetre cap a un costat, el motor comença a girar en aquell sentit cada vegada més ràpid. 

El valor del potenciòmetre és transformat a un valor digital que el programa s’encarrega de processar i 

actuar sobre el controlador del motor. 

És un procés una mica complex però molt interessant de fer-lo per poder analitzar cadascuna de les 

etapes involucrades. Una vegada implementat el circuit, executat el codi, haver experimentat amb ell i 

concloure quin és el seu funcionament, és llavors quan es proposa simplificar-ho de forma que el motor 

pugui variar la seva velocitat i sentit de gir sense haver de tenir necessitat d’intervenció externa. 

D’aquesta forma els estem motivant a pensar com dissenyar el comportament del seu vehicle autònom 

del projecte final. 

Com es pot apreciar en el paràgraf anterior s’han destacat tota una sèrie de verbs que formen part de 

les habilitats de pensament d’ordre superior de la taxonomia de Bloom. 

 

Activitats del grup d’especialistes de sensors 

Activitat 7 – Sensor d’ultrasons 

Comencem les activitats d’especialització del segon grup d’experts 

introduint un sensor molt senzill pel que fa al seu patillatge però que 

requereix tenir molt clars tota una sèrie de conceptes físics i 

matemàtics per poder entendre correctament el seu funcionament 

i d’aquesta manera interpretar de manera adequada els seus 

resultats. 

L’objectiu final d’aquesta activitat és aprendre a gestionar un sensor 

d’ultrasons per calcular la distància fins a un obstacle. El càlcul de la 

distància fins a un obstacle és bàsic en un vehicle autònom per tal 

de no xocar amb ell. Un cop tinguem la distància a què es troba 

l’objecte més proper caldrà aplicar l’estratègia adequada: seguir igual sense perill, reduir la velocitat, 

girar a un costat... 

Els sensors solen sustentar el seu funcionament sobre principis físics 

que cal conèixer i entendre. En aquest cas, el sensor d’ultrasons basa 

el seu funcionament en la velocitat de propagació de les ones de so 

i el seu rebot en els cossos. Mesurant el temps que triga un senyal a 

tornar des que s’ha enviat podrem calcular la distància a la qual es 

troba l’objecte mitjançant una senzilla fórmula de la física:  v = e / t. 

I d’aquí podem aïllar l’espai: 
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𝑒𝑠𝑝𝑎𝑖 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 · 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 

La velocitat és la velocitat del so, aproximadament 343 metres per segon. Com que l’espai que recorre 

el senyal és el d’anar fins a l’objecte i tornar, haurem de dividir entre 2 per obtenir la distància a què es 

troba l’objecte: 

𝑑 =
𝑣 · 𝑡

2
=  

343
𝑚
𝑠

· 𝑡

2
= 171,5

𝑚

𝑠
· 𝑡 = 171,5

𝑚

𝑠
· 1000

𝑚𝑚

𝑚
·

1 𝑠

106𝜇𝑠
· 𝑡 = 0,1715 · 𝑡 𝑚𝑚  

Així doncs, per calcular la distància a què es troba un objecte només hem de mesurar el temps en 

microsegons en què el pin ECHO es troba a nivell alt i multiplicar per 0,1715 per obtenir la seva distància 

en mil·límetres. 

Una vegada els alumnes hagin implementat el circuit i executat el codi serà el moment de començar a 

fer-los pensar. És un programa amb una estructura molt senzilla i que basa el seu funcionament en dos 

procediments una mica complexos però que es poden entendre si es comprèn el funcionament del 

sensor i el principi físic sobre el qual se sosté. 

A partir d’aquí se’ls demana com regular el rang de funcionament del sensor. Aquesta és una pregunta 

trampa que serveix per determinar fins a quin punt han entès com funciona el sensor, donat que no 

tenim cap mena d’acció sobre el sensor i només podrem actuar sobre el programa. A la vegada serveix 

com a prova de com resoldre problemes per la via pràctica, donat que la flexibilitat que ens dóna la 

programació és molt alta.  

Finalment s’introdueix la necessitat de calibrar els sensors fent-los saber que la velocitat del so no és 

constant sinó que varia en funció de la temperatura de l’aire. Es demana on s’hauria d’actuar per a 

calibrar correctament el sensor i se’ls planteja un problema teòric: com es podria fer un calibratge 

automàtic i què es necessitaria? 

Novament es presenta als alumnes una solució funcional amb què poden obtenir resultats fàcilment 

(bastides o scaffolding). Sobre aquesta solució es fan veure les seves imperfeccions i es demana als 

alumnes que analitzin, proposin i dissenyin una solució per perfeccionar la solució inicial. 

Aquestes solucions, però, no passaran del pla teòric a curt termini però caldrà que les portin a la pràctica 

quan facin el desenvolupament del vehicle autònom. Així doncs, se’ls activen tota una sèrie 

d’habilitats de pensament d’ordre superior (taxonomia de Bloom) i alhora se’ls està estimulant i 

motivant per fer aprenentatge autònom promovent l’aprenentatge per descobriment dirigit. 
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Activitat 8 – Sensor de gir i acceleració 

En aquesta segona activitat del grup d’experts en sensors es 

presenta un petit component d’una alta complexitat. Es tracta d’un 

sensor que implementa un giroscopi i un acceleròmetre i que ofereix 

també un sensor de temperatura. 

Aquest és un sensor bàsic per al nostre futur vehicle autònom, donat 

que ens permet conèixer la seva posició en l’espai i el que ens 

permetrà saber què ens falta per fer en cadascun dels moviments 

que desitgem fer. 

Però la seva gestió no és pas directa i ni tan sols ens dóna els 

resultats directament, sinó que haurem de fer algunes transformacions trigonomètriques o 

matemàtiques. El sensor té un funcionament molt senzill si es tenen clars aquests conceptes. Potser no 

ens dóna les dades del tot elaborades, però ens costarà poc esforç obtenir-les a la necessitat del nostre 

projecte. 

Es presentarà el component MPU-6050 que és el que integra el giroscopi i 

l’acceleròmetre.  És un sensor que permet configurar la sensibilitat a la qual 

vulguem que treballi, tot i que farem servir la que ens ve per defecte. D’aquesta 

manera estimulem a l’alumne a fer possibles ampliacions per al vehicle que 

hauran de dissenyar en el futur. 

El sensor dóna un valor d’acceleració i gir per cadascun dels tres eixos (x, y i z). 

Pel que fa a les unitats de mesura, l’acceleròmetre ens indica l’acceleració de 

cada eix en g (gravetat) i el giroscopi ens indica la velocitat angular de cada en 

graus sexagesimals per segon (º/s).  

A més, el valor que ens dóna cadascun dels sensors no ens serveix directament, 

sinó que s’ha de transformar a l’escala segons la sensibilitat que s’hagi configurat mitjançant un mapatge 

de valors. La lectura tampoc és directa per cada sensor, sinó que farem servir el protocol I2C que caldrà 

explicar-lo prèviament. 

Novament es proporciona als alumnes el circuit i l’esquema (bastides o scaffolding) perquè puguin 

obtenir resultats de forma ràpida i senzilla. A partir d’aquí se’ls demana que experimentin amb ell i 

treguin les seves conclusions. 

A partir de la seva experimentació els alumnes podran deduir que els valors obtinguts per l’eix Z no els 

serveixen i que tenen un comportament especial. Per un costat, poden apreciar que, en repòs, 

l’acceleració de Z té un valor proper a 1 mentre que els altres eixos la tenen propera al voltant de zero. 

Per un altre costat, la inclinació calculada de l’eix Z no té cap mena de sentit. I justament seria el valor 

que necessitarem per controlar el gir del nostre vehicle.  

Annex 1. Pàgina 39 
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Cal idear solucions a aquests problemes. Un cop entès que el càlcul de la rotació de l’eix Z no es podrà 

fer donat que prenem com a referència el vector de la gravetat i l’eix Z és perpendicular a la gravetat, 

caldrà buscar altres formes de calcular el gir, formulant hipòtesis i avaluant els resultats obtinguts. 

Si no s’ha ja fet abans, en buscar la solució al problema anterior, apareixerà un altre problema: la 

calibració. En repòs els sensors no donen un valor fix sinó que van oscil·lant. Això pot venir causat per 

diverses causes externes o internes i hem d’aprendre a conviure amb elles. La manera de conviure amb 

elles és fer una calibració. Un dels mètodes més senzills d’autocalibratge és comparar diverses lectures 

consecutives amb el valor teòric que hauria de donar i calcular la diferència mitjana. A qualsevol futura 

lectura li aplicarem aquesta correcció per obtenir un valor més proper a la realitat. Novament els estem 

ensenyant a resoldre problemes d’una forma pràctica. 

Aquesta activitat enfronta als alumnes a una de les pràctiques més complexes. Es mouen contínuament 

amb habilitats de pensaments d’ordre superior de la taxonomia de Bloom i l’ajuda que han rebut en 

forma de bastides (scaffolding) ràpidament desapareix enfront dels nous problemes als quals se’ls ha 

conduït. A partir d’aquí hauran d’explotar les seves habilitats per aprendre descobrint i posar a prova la 

seva capacitat de resolució de problemes descomponent-los en d’altres més petits i sense oblidar que 

els problemes no s’acaben mai però que les solucions tampoc. 

 

Activitats del grup d’especialista de comunicacions IoT 

Activitat 9 – Comunicació web – Internet of Things 

El grup d’especialistes de comunicacions IoT tindrà només una única 

activitat que comunicarà la Raspberry Pi amb un servidor web 

allotjat remotament. 

Per fer aquesta activitat no cal fer servir cap component electrònic i 

ni tan sols fa servir el port GPIO de la Raspberry. Se centra únicament 

en la programació d’un client web amb Python per tal de comunicar-

se amb un servei web mitjançant el protocol SOAP. A més, caldrà 

desenvolupar la part del servei web que rebrà la crida i que 

gestionarà la petició. 

Aquesta activitat és un clar exemple de com les bastides o scaffolding poden ajudar a l’estudiant a 

obtenir ràpids resultats i eliminar tota mena d’obstacles que puguin dificultar el seu aprenentatge, 

motivant-los a seguir avançant. 

Se’ls proporcionarà el codi tant de la part del servei web com el de la part del client per implementar un 

típic i senzill HelloWorld fent servir el protocol SOAP tant per enviar la petició com per a rebre una 

resposta des del servidor. 
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A partir d’aquest senzill exemple se’ls demana fer dues ampliacions. En primer lloc se’ls demana 

implementar un nou mètode al servei web per tal de rebre dos nombres enters, fer-ne la suma i retornar 

el resultat. 

Amb aquesta senzilla ampliació els alumnes demostren que tenen domini de la programació d’ambdues 

parts (client i servidor) i que saben adaptar la crida respectant el protocol SOAP. També demostren 

dominar el tractament de documents XML per poder obtenir la resposta. 

La segona ampliació que se’ls demana fer dissenyar i implementar un servei web que accepti peticions 

genèriques. Se’ls proposa que facin una segona funció Resta que faci la resta de dos nombres enters, 

però que se li cridi des d’un únic servei web que sigui capaç de discriminar quina operació cal fer, la 

dirigeixi a la funció que correspongui i que retorni el resultat. 

Aquesta segona ampliació té com a objectiu admetre les peticions de diferents dispositius IoT i  fer veure 

als alumnes la flexibilitat que dóna definir la interfície en un document XML de cara a ampliacions o 

actualitzacions en la capa del servidor: convé que el protocol es mantingui congelat per afavorir la 

comptabilitat amb dispositius antics. Això ens ho pot donar d’una manera molt fàcil fer servir un mètode 

genèric i anar canviant la definició del document, si és que cal, per a noves funcions. 

Aquesta activitat enfronta als alumnes a una pràctica poc complexa però força llarga i que requereix que 

siguin molt ordenats. Es mouen contínuament amb habilitats de pensaments d’ordre superior de la 

taxonomia de Bloom i l’ajuda que han rebut en forma de bastides (scaffolding) és una estructura que 

no poden abandonar mai donat que forma part del protocol de comunicacions SOAP que farà servir el 

servidor web. A partir d’aquí hauran d’explotar les seves habilitats de planificació i disseny per a codificar 

el servei genèric, sense perdre de vista que aquest mateix servei genèric serà el que facin servir per al 

seu vehicle autònom. 

 

Arribats a aquest punt, i seguint les indicacions pròpies del puzle d’Aronson, els grups d’especialistes es 

desfan i els seus membres tornen als grups originals d’on van sortir i intercanvies les experiències 

apreses amb la resta de companys. Cada grup ha completat la seva formació, ja han interconnectat tota 

la informació i es troben preparats per afrontar el projecte ABP. 
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Projecte final 

Activitat 10 – Projecte. Muntem un vehicle autònom 

Ha arribat el moment de fer el projecte ABP. Els alumnes hauran de combinar els coneixements 

adquirits al llarg de les activitats anteriors i dissenyar un vehicle que compleixi amb les següents 

especificacions mínimes: 

- Cal que avanci a tota velocitat fins que detecti un obstacle a menys d’un metre 

- Quan hagi detectat un obstacle a menys d’un metre, ha de reduir la velocitat fins que es trobi a 

menys de 5 cm de l’obstacle 

- Quan es trobi a 5 cm de l’obstacle cal que giri 90º a la dreta i segueixi avançant a tota velocitat 

- En tot moment ha d’anar enviant dades al servidor de 

o Temperatura 

o Distància a l’obstacle 

o Potència aplicada als motors (en percentatge) 

- En qualsevol moment pot rebre ordres des del servidor que cal complir immediatament: 

o GD: Gira a la dreta 90º 

o GE: Gira a l’esquerra 90º 

o START: Funcionament normal en mode autònom 

o STOP: Aturar-se. Només queda a l’espera de comandes des del servidor 

o HIGH: 100 % de potència al motor 

o LOW: 75% de potència al motor 

- A més del vehicle autònom cal programar: 

o Un servidor web que centralitzi les peticions dels vehicles 

o Un programa que mostri les darreres dades que ha enviat un vehicle i un altre que 

permeti enviar ordres al vehicle. 

 

El professor comptarà en la guia didàctica amb una resolució completa del projecte, i tota una sèrie de 

recursos i recomanacions per a poder anar un pas per endavant dels alumnes en la resolució de totes 

aquelles possibles incidències que puguin aparèixer.  El codi complet de totes les activitats, variants i 

projecte es pot consultar a l’Annex 3. 

La implementació separa els blocs funcionals del vehicle autònom en diferents mòduls de Python 

permetent d’aquesta manera la seva anàlisi i manteniment: 

- Programa principal 

- Mòdul de control del motor 

- Mòdul de control dels sensors 

- Mòdul de comunicació IoT 

De la mateixa manera se li ofereix el codi dels programes client que han de permetre enviar ordres al 

servidor i monitorar les tasques pendents i realitzades així com els darrers valors enviats des del vehicle 

autònom referents a temperatura, potència i distància. 
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Captura de pantalla del programa monitor: 

 

Captura de pantalla del programa per enviar ordres al servidor: 

 

I finalment es pot veure una imatge del prototip final. Es pot veure també un vídeo a l’annex 4 o bé al 

següent enllaç: https://youtu.be/YwmsziE9Rtc  

 

 

  

https://youtu.be/YwmsziE9Rtc
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Conclusions 
 

Els objectius que es plantejaven a l’inici del treball eren bàsicament tres: la creació del material didàctic, 

la combinació de diferents metodologies actives i la posada en pràctica a dins de l’aula de tot el material 

desenvolupat.  

D’aquests tres objectius inicials, només s’han pogut dur a terme els dos primers: s’ha generat tant el 

material didàctic per als alumnes com la guia didàctica per al professor fent un ús combinat de diferents 

metodologies actives. A més, s’ha pogut desenvolupar i provar cadascuna de les activitats proposades i 

s’afegeixen tant als materials didàctics com a la guia didàctica. També es proposa una resolució completa 

del projecte final proposat, oferint al professor tant el circuit com el codi de cadascun dels programes 

que caldrà desenvolupar. 

Els alumnes tenen tots els passos detallats amb un exemple funcional a partir del qual es proposen canvis 

i ampliacions que els han de suposar un repte per tal de consolidar el seu aprenentatge. Per l’altra part, 

el professor té la guia didàctica on s’expliquen els punts on cal incidir, se’l guia en la separació en grups 

d’experts i la tornada als grups inicials, a més de tenir propostes de resolució de tots aquells canvis i 

ampliacions proposats als alumnes en cadascuna de les diferents activitats. 

Els materials didàctics presentats combinen diferents metodologies actives, així com tot el conjunt 

d’activitats donat que es proposa que aquestes es desenvolupin seguint el puzle d’Aronson, dividint els 

grups per formar “experts” en una determinada àrea i, un cop tornat al grup inicial, puguin transmetre 

el seu coneixement amb la resta del grup just abans d’emprendre el projecte ABP. Cada activitat està 

dissenyada seguint una complexitat creixent i amb un suport de bastides o scaffolding: es presenten els 

components, es planteja un problema, es dóna una solució, s’analitza i seguidament es proposen 

modificacions o nous reptes de forma que l’alumne pugui reforçar el seu aprenentatge i, a la vegada, es 

deixen petites portes obertes per despertar la curiositat i que l’alumne pugui ampliar el seu 

aprenentatge de manera autònoma. 

El darrer objectiu era portar el material didàctic a l’aula oferint-lo als alumnes com una part del mòdul 

de projectes. La situació sanitària decretada a principis del mes de març que ha generat el Covid-19, ha 

provocat la replanificació de tot el que quedava de curs i no ha donat l’opció a portar-lo a l’aula. Haver-

ho dut a terme hauria pogut permetre avaluar tant el grau de satisfacció dels alumnes amb la 

metodologia emprada com la possibilitat de corregir i ajustar tot allò que s’hagués detectat en  aquesta 

prova pilot. Queda, per tant, pendent de fer per al futur. 

Un objectiu addicional ha estat poder desenvolupar i provar cadascuna de les activitats i les seves 

variants proposades al llarg de totes les activitats. Això ha donat seguretat al resultat final i, a la vegada, 

ha obert la porta a fer noves variacions i donar resposta a moltes qüestions que han farcit la guia 

didàctica per al professor. De la mateixa manera, la implementació del projecte final ha donat 
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consistència a tot el material i facilitarà al professor els recursos necessaris per anar un pas per endavant 

dels alumnes en la resolució de totes aquelles possibles incidències que puguin aparèixer. 

Cal dir, però, que la implementació del projecte cobreix tots els punts demanats a l’enunciat, però no és 

més que l’inici de tot un ventall de possibilitats que queden obertes. Pot ser molt interessant estimular 

als alumnes per tal que aprofundeixin en algun d’aquests punts en funció del seu rendiment, evolució i 

possibilitats. Aquestes ampliacions queden enumerades en el capítol següent.  
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Treball futur  
 

Aquest treball s’ha ideat per ser desenvolupat dins d’un cicle formatiu d’informàtica, però pot ser 

fàcilment adaptable a altres cicles i fins i tot altres modalitats d’estudi. 

Pel seu caràcter de dificultat creixent, en cap moment se suposa cap mena de coneixement previ i tant 

els components electrònics com el codi de programació es va explicant pas a pas, per la qual cosa seria 

fàcilment adaptable a un cicle d’electrònica o a un nivell de tecnologia de batxillerat o secundària. 

Un pas més enllà dins d’aquest projecte seria la realització del projecte en un àmbit intercicle, on els 

estudiants de dos cicles diferents poguessin complementar els seus coneixements per dur més enllà la 

realització del projecte. Estic pensant inicialment en els cicles de les famílies professionals d’informàtica 

i comunicacions juntament amb la d’electricitat i electrònica, però es podria ampliar amb la família de 

fabricació mecànica per ajudar amb la construcció del xassís del vehicle. També podria afegir-se 

qualsevol altra família professional, potser no tant per a la construcció en si mateix del vehicle, però 

potser sí per a la definició de la seva funcionalitat per tal de donar-li un vessant pràctic. Aquesta 

necessitat de buscar nous cicles per ampliar el projecte podria comportar la realització del projecte entre 

diferents centres (intercentres) i fins i tot desenvolupar nous projectes en diferents anys partint de la 

base dels projectes realitzats en els cursos anteriors.  

Aquesta voluntat d’ampliar el projecte a un àmbit més enllà del cicle o, fins i tot, del centre reforça la 

idea de treball en equips heterogenis que poden comportar a l’alumne una visió molt més àmplia de la 

potència d’integrar equips interdisciplinaris dins un mateix projecte. Penso que el valor afegit que pot 

suposar aquesta experiència per als alumnes supera amb escreix l’esforç extra què és necessari per part 

del centre pel que fa a la coordinació d’aquesta mena de projectes quan van més enllà dels límits d’un 

mateix centre educatiu. 

Cal tenir en compte que les activitats proposades no es troben en absolut tancades. Els cicles de 

formació professional en general, i els d’informàtica en particular, es troben sotmesos a l’evolució 

tecnològica i a l’aparició de tota mena de novetats, motiu pel qual els materials didàctics s’han de revisar, 

actualitzar i evolucionar contínuament.  

Arran de la implementació del prototipus proposat a l’activitat 10 sorgeixen diferents vies d’investigació 

i anàlisi per tal de tenir en compte de cara a futures revisions del material. Aquests aspectes a tenir en 

compte per al futur són els següents: 

• Avaluació de noves versions de la placa Raspberry Pi 

• Avaluació d’alternatives a la placa Raspberry Pi 

• Avaluació de nous llenguatges de programació cap a d’altres més complexos com el C++, o de 

més simples com Scratch per adaptar-se millor a altres etapes educatives 

• Avaluació de nous sensors o components 

• Millora en la gestió dels components actuals, incrementant la precisió de la rotació 
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• Millora en la gestió dels motors per reduir-ne el consum, introduint paràmetres com 

l’acceleració o la velocitat 

• Incorporació de protocols estàndard de comunicació IoT, segons la seva aparició i consolidació 

en el mercat 

• Incorporació de noves funcionalitats com poden ser la visió artificial 

• Extensió del projecte a altres mòduls professionals del mateix cicle 

• Aprofitament del projecte per introduir nous problemes i reptes per avaluar, d’aquesta manera, 

la capacitat de resolució de problemes dels alumnes 
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