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Resum

La popularitat  dels  dispositius  OSHW,  com Arduino  o  Raspberry  Pi,  i  el  seu  alt  potencial
didàctic per a les matèries TIC/STEM, ha fet que la seva introducció a les aules de diferents
nivells educatius sigui creixent dia a dia. No obstant això, el material docent disponible per al
desenvolupament d'activitats eficients, des del punt de vista pedagògic, és escàs.

Ens qüestionem, per tant,  si el tipus d'activitats que es plantegen actualment a les aules al
voltant  d'aquests  dispositius,  són  adequades  per  a  garantir  uns  objectius  d’aprenentatge
concrets.

Per això, hem realitzat un estudi del nivell d'implantació d'aquests dispositius en els centres
d’FP de Catalunya, així com el tipus d'activitats que duen a terme els docents que les usen.

S'ha  realitzat,  també,  una  investigació  sobre  els  últims  avenços  en  les  metodologies
d'aprenentatge basades en problemes (per ser aquestes les més adequades per a aquests
dispositius), amb l'objectiu de trobar els pilars que garanteixin un disseny correcte d'aquestes
activitats.

Finalment, en base a aquests pilars, es proposen diverses activitats dissenyades amb objectius
específicament pedagògics, i adaptables a diversos cicles i unitats formatives.

Resumen

La popularidad de los dispositivos  OSHW, como Arduino o Raspberry Pi, y su alto potencial
didáctico para las materias TIC/STEM, ha hecho que su introducción en las aulas de diferentes
niveles educativos sea creciente día a día. Sin embargo, el material docente disponible para el
desarrollo de actividades eficientes, desde el punto de vista pedagógico, es escaso.

Nos cuestionamos, por tanto, si el tipo de actividades que se plantean actualmente en las aulas
en torno a estos dispositivos, son adecuadas para garantizar unos objetivos de aprendizaje
concretos.

Para ello, hemos realizado un estudio del nivel de implantación de estos dispositivos en los
centros  de FP de Cataluña, así como el tipo de actividades que llevan a cabo los docentes que
las usan.

Se ha realizado, también, una investigación sobre los últimos avances en las metodologías de
aprendizaje basadas en problemas (por ser éstas las más adecuadas para estos dispositivos),
con el objetivo de encontrar los pilares que garanticen un diseño correcto de estas actividades.

Finalmente, en base a estos pilares, se proponen diversas actividades diseñadas con objetivos
específicamente pedagógicos, y adaptables a diversos ciclos y unidades formativas.
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Abstract

The popularity of  OSHW devices, such as Arduino or Raspberry Pi,  and their high teaching
potential  for  IT  &  STEM subjects,  has  made their  introduction  into  classrooms of  different
educational  levels  increasing  day  by  day.  However,  the  teaching  material  available  for  the
development of efficient activities, from the pedagogical point of view, is scarce.

We wonder, therefore, if the type of activities currently proposed in classrooms around these
devices are adequate to guarantee specific learning objectives.

To do this,  we have carried out  a  research on the level  of  usage of  these devices in  the
professional schools of Catalonia, as well as the type of activities carried out by the teachers
who use them.

Research  has  also  been  carried  out  on  the  latest  advances  in  problem-based  learning
methodologies (as these are the most appropriate to use with these devices), with the aim of
finding the pillars that guarantee the correct design of these activities.

Finally,  based  on  these  pillars,  various  activities  are  proposed  designed  with  specifically
pedagogical objectives, and adaptable to various training cycles and units.
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 1 Context
Des de la  seva creació  a l’any 2005,  l’interès per  la  placa Arduino ha crescut  de manera
exponencial. Paral·lelament, es va desenvolupar un miniordinador de baix cost que va sortir al
mercat  l’any 2012.  L'interès que desperten aquests dispositius el  podem veure en aquests
gràfics de Google Trends («Arduino, Raspberry Pi - Explorar - Google Trends»).

En el magazín  online (Torrone 2011) trobem una bona anàlisi dels factors que possiblement
han estat decisius pel seu èxit (cal a dir que, tot i que l’article es refereix a Arduino, la majoria
de factors són igualment aplicables a altres plataformes HW open source, com Raspberry Pi).
Destaquem, entre d’altres,

• el baix cost (aproximadament 1/10 del cost d’una placa industrial com Siemens, una de
les  més  emprades  al  món  professional  i  en  laboratoris  de  centres  d’educació
professional).

• la  filosofia  open  source,  que permet  que  la  comunitat  d’aficionats  pugui  aportar
documentació, aplicacions, millores, etc, fent créixer el material públic disponible molt
ràpidament.

• és molt fàcil començar amb el seu ús i, alhora, permet aplicacions complexes mentre
es va aprenent. 

Uns anys més tard, al 2012,  («Raspberry Pi - Wikipedia») un altre dispositiu de baix cost i
adreçat al món educatiu sortia al mercat. En aquesta ocasió es tractava d’un miniordinador,
amb  la  mida  d’una  tarja  de  crèdit  i  amb  potència  suficient  per  molts  projectes  domèstics
(centres multimèdia, servidors domèstics, domòtica, robòtica, etc).

Malgrat que la Raspberry Pi no es pot considerar un dispositiu purament open source (en quant
al  hardware),  doncs  la  seva  distribució  està  controlada  per  la  Raspberry  Pi  Foundation
(«Raspberry Pi Foundation - About Us» ; «FAQs - Raspberry Pi Documentation»), a la pràctica,
gairebé es pot considerar així, doncs les polítiques de distribució són molt obertes i el software
si que és open source.
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Fig 1: Comparativa en les tendències de recerca dels termes Arduino (blau) i Raspberry Pi (vermell) a 
Google Trends



L’èxit d’aquests dispositius ha creat tot un moviment al seu voltant, encunyant l’acrònim OSHW
(open  source hardware)  per  tots  aquells  dispositius  orientats  al  mercat  dels  aficionats  a
l’electrònica. L’èxit és tal que moltes altres companyies, algunes tradicionalment orientades al
mercat  professional,  estan  llençant  aquest  tipus  de  dispositius  («Arduino  -  IntelGalileo»  ;
«SIMATIC  IOT2000  |  Siemens  SCE  |  Siemens  China»  ;  «Espressif  Systems  -  Wi-Fi  and
Bluetooth chipsets and solutions»).

Tot i que originalment aquestes plataformes tenien un objectiu pedagògic i la intenció d’apropar
el  món de l’electrònica a àmbits no tècnics,  el  seu èxit  s’ha estès més enllà del  purament
docent i ha creat tot un moviment mundial d’aficionats al seu ús. 

De fet, en un estudi sistemàtic de les publicacions acadèmiques entorn a aquests dispositius
(Heradio  et  al.  2018),  d’on  s’ha  extret  el  gràfic  Fig  2,  podem comprovar  que  l’interès  per
aquestes plataformes a l’àmbit educatiu (almenys, en quant a publicacions educatives), és més
tardà que la popularitat aconseguida en la comunitat global ( Fig 1 ).  
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Fig 2: Evolució del nombre de publicacions en l'àmbit de l'ús del open source hardware a l'educació en 
bases de dades acadèmiques segons l'estudi a [3]



 2 Problemàtica entorn l’ús dels dispositius 
OSHW a l’àmbit educatiu
N’hi ha prou amb un primer cop d’ull a les publicacions relacionades amb els dispositius OSHW
disponibles a internet per adonar-se que es tracta, gairebé en la seva totalitat, de projectes i
muntatges orientats  a l’aficionat,  amb metodologia de tutorial  pas a pas,  amb molt  poques
explicacions  tècniques  (i  massa  sovint,  no  suficientment  rigoroses,  quan  no  directament
incorrectes). 

En l’àmbit de les publicacions més acadèmiques, el panorama no és gaire millor. En l’estudi de
(Heradio  et  al.  2018) trobem  una  anàlisi  detallada  d’aquestes  publicacions,  amb  una
classificació segons el seu tipus, així com la seva evolució en el temps ( Fig 3 ) .

Conclusions interessants d’aquest estudi són que gairebé el 85% de les publicacions estan
orientades a exposar propostes de solucions o experiències concretes, i únicament un 15% són
de caire filosòfic o d’opinió.

Més preocupant és,   potser,  el  fet  que el  75% de les publicacions no inclouen cap anàlisi
avaluativa dels resultats obtinguts després de la introducció d'aquests dispositius a l'aula, i de la
resta, les anàlisis és basen en grups petits poc representatius. Llavors no és estrany que l’autor
es pregunti si l’ús d’aquestes plataformes és correcte.

Researchers should not lose sight that the ultimate reason for their work is enabling students’
learning. In the future, most publications should provide empirical evidence of the educational
value of their OSHW approaches. Complementarity,  a meta-analysis study could be useful to
aggregate  the  already  available  evaluations  and  thus  give  a  general  perspective  of  the
pedagogical value of OSHW.

De fet,  (Bolanakis,  Rachioti  i  Glavas 2017) analitza com aquesta explosió del  món DIY ha
provocat que els diferents fabricants orientin els seus productes cap a ells i  es pregunta si
realment  estem  educant  a  enginyers  o,  més  bé,  a  aficionats  a  l’electrònica.  La  seva
argumentació  es  basa  en dos  punts,  principalment.  Per  una  banda,  el  disseny  d’aquestes
plataformes oculten els principis bàsics i de baix nivell dels microcontroladors. Per altra banda,
l’ús de biblioteques de programació d’alt  nivell,  novament, oculten els principis bàsics de la
programació d’aquests dispositius.
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Fig 3: Evolució del nombre de publicacions educatives sobre plataformes OSHW en funció de la seva 
tipologia.



Per  una  banda,  doncs,  tenim  uns  dispositius  amb  una  alta  potencialitat  d’incrementar  la
motivació  de  l’alumne,  en  base  a  l’aprenentatge  experiencial  (‘learning  by  doing’)  i  a  la
possibilitat de desenvolupar projectes útils i atractius sense necessitat d’esforços desgavellats o
coneixements fora de l’abast dels estudis d’FP. A la vegada, són dispositius que s’adapten molt
bé a noves metodologies didàctiques com l’aprenentatge basat en problemes o projectes (PBL/
ABP) i al treball transversal en diferents disciplines (com a mínim, qualsevol projecte requereix
d’una part electrònica i una altra part de programació informàtica). 

Per altra banda, la mancança d’estudis sobre la seva efectivitat real o de material purament
pedagògic, combinat amb l’abundància de tutorials pas a pas, més o menys correctes des del
punt de vista tècnic, però que permeten que qualsevol aficionat sense coneixements tècnics
sigui capaç de desenvolupar projectes complexos, ens fa dubtar si aquestes plataformes són
realment útils per a objectius educatius, o, inclús en cas de que ho siguin, si se s’estan emprant
a les aules de manera eficient (des del punt de vista de l’aprenentatge).
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 3 Objectius
Donats  els  dubtes  plantejats,  ens  proposem  analitzar  l'ús  actual  de  les  plataformes
Arduino/Raspberry Pi en cicles formatius de formació professional. En particular, la concepció i
l'eficiència de les activitats plantejades per assolir les competències d'electrònica i informàtica
establertes en els currículums dels cicles de les famílies d’electrònica i informàtica. 

A partir de l’anàlisi del material actual, i aprofundint en metodologies pedagògiques actuals, ens
proposem  dissenyar  exemples  de  projectes  modulars  per  aquestes  plataformes  amb
metodologia PBL i d'aprenentatge cooperatiu que posin l'èmfasi en l'aprenentatge de conceptes
d'electrònica i programació.

Finalment,  farem  una  comparativa  entre  les  dues  plataformes  OSHW més  emprades
actualment, Arduino i Raspberry Pi, per determinar quina s'adapta millor a l'aprenentatge de
conceptes bàsics d'electrònica i programació.
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 4 Estat de l’art
L’estudi que ja hem comentat,  (Heradio et al. 2018), mostra una foto bastant acurada i actual
pel que fa a la situació de la recerca acadèmica relacionada amb els dispositius OSHW. Una
dada a tenir en compte és la mancança de publicacions destinades específicament a escoles
professionals: com ens mostra l’estudi, les publicacions són, o bé genèriques a qualsevol edat,
o bé destinades al rang K12, o bé destinades a estudis universitaris. Dada que hem pogut
constatar  en  el  desenvolupament  d’aquest  treball,  doncs,  fins  on  hem pogut  indagar,  les
publicacions i treballs d’àmbit internacional, dirigits específicament a escoles professionals, són
marginals i, gairebé tots, es refereixen a propostes de solucions tècniques, sense o amb molt
poc contingut pedagògic.

Més en l’àmbit local, igualment, fins on hem pogut indagar, no existeix cap estudi que ens doni
una idea del nivell d’implantació de les plataformes OSHW, com a eina docent, als centres de
formació professional de Catalunya. Si que podem trobar treballs, dins de l’àmbit dels màsters
de  professorat  de  secundària,  amb  propostes  d’ús  d’aquestes  plataformes  per  millorar
l’aprenentatge en aquests estudis  (Vilellas Camps 2016 ; Arlanzón 2012 ; Guerrero Potrero
2015) entre  d’altres,  però  sempre  centrats  en  el  disseny  d’unitats  didàctiques  per  un
mòdul/unitat formativa concreta, i, en molts casos, donades les característiques dels treballs de
fi de màster, sense possibilitat d’avaluar els resultats d’una implantació real.

Una constant en aquests treballs és l’ús de metodologies PBL/ABP per desenvolupar prototipus
atractius, i, en aquells que han pogut dur a terme una implantació real a l’aula, la constatació
d’una  millora  en  la  motivació  de  l’alumne  (relacionada  segurament  amb  l’aprenentatge
experiencial que implica el treball amb aquests sistemes).

En l’àmbit internacional, i no centrat en estudis professionals, si que trobem una bibliografia
extensa. Per exemple,   (Jamieson 2011) ens resulta especialment interessant doncs no es
limita a una reflexió en un moment determinat, sinó que podem trobar una segona anàlisi cinc
anys  després  de  la  primera  experiencia.  En  aquest  primer  treball,  analitza  la  introducció
d’Arduino  a  un  curs  específic  de  sistemes  encastats  (és  a  dir,  de  sistemes  basats  en
microcontroladors com Arduino). El punt de partida és precisament si la senzillesa d’aquest
dispositiu permetrà a l’estudiant aprofundir en els conceptes de més baix nivell, alhora que,
donada la quantitat d’informació i  projectes resolts a internet, resulta difícil  controlar què és
exactament el que l’alumne està fent:

The  major  contention  lies  in  the  idea  that  students  can  access  and  use  an  open  source
community that is focused on getting things working as opposed to strictly looking at low-level
technical aspects of embedded systems. Additionally, the presence of open source and reusable
designs makes it difficult to identify what a student is doing. 

La conclusió,  però,  és que la  plataforma, combinada amb una metodologia ABP, ofereix a
l’estudiant  suficients  reptes  i  complexitat  com  per  cobrir  la  major  part  dels  continguts
programats en el currículum.

Cinc anys després, el mateix autor, analitza la seva experiència en l’ús d’aquestes plataformes
a  diferents  cursos  d’electrònica  i  computació  (Jamieson  i  Herdtner  2015).  Confirmen  que
l’experiència és positiva, de fet,  el seu ús s’ha estès a altres cursos i enumeren també les
dificultats  trobades.  En  quant  a  les  dificultats  relacionades  directament  amb  l’ús  de  les
plataformes, destaquen la dificultat per fer una avaluació correcta del treball fet pels alumnes.
Aquesta dificultat  deriva sobretot  de la gran quantitat de projectes i  codi  ja desenvolupat a
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internet i que, per tant, no requereix que l’alumne adquireixi els coneixements bàsics pel seu
ús.

Enfront d’aquesta situació l’autor enumera les tres possibles estratègies que ells han emprat.

• Forçar als alumnes a desenvolupar les seves pròpies biblioteques de baix nivell. Això,
però, implica forçar els alumnes a reinventar la roda, qüestió que estaria en contra dels
principis empresarials d’aprofitament dels recursos existents.

• Avaluar en funció únicament del projecte final desenvolupat, permetent l’ús lliure de
biblioteques d’internet, tenint en compte que, si el projecte és suficientment complex,
haurà estat necessari un esforç d’aprenentatge suficient. Aquesta tècnica, va funcionar
els  primers  anys  però,  cada  vegada,  els  projectes  publicats  a  internet,  són  més
complexos  i  l’esforç  per  part  de  l’alumne  (i  el  seu  aprenentatge)  és  cada  vegada
inferior.

• Permetre l’ús de biblioteques publicades però requerir de l’alumne una anàlisi de les
funcions emprades i del codi realment desenvolupat per ell.

Afirma l’autor que qualsevol de les tres alternatives pot ser suficient per avaluar correctament el
treball  dels estudiants,  però que, cada vegada més, s’inclinen per la tercera via per tal  de
fomentar la creativitat i reflexió.

Aquest estudi ens mostra que una millora en l’aprenentatge de l’alumnat és possible gràcies als
dispositius OSHW, però ens ha de fer reflexionar sobre la seva correcta implantació doncs, el
mer fet  del seu ús conjuntament amb un disseny ABP no és suficient  per garantir  aquesta
millora.
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 5 Metodologia de treball
Per aconseguir els objectius definits en aquest treball portarem a terme diverses tasques en 3
àmbits diferents.

En  primer  lloc,  aprofundirem  en  el  coneixement  de  les  metodologies  PBL i  ABP,  per  tal
d’extreure  quins  són  els  factors  a  tenir  en  compte  a  l’hora  de  dissenyar  activitats  que
garanteixin  una millora  de l’aprenentatge.  Aquesta tasca la farem en base a la recerca de
publicacions focalitzades en aquestes tècniques docents.

Intentarem, també, obtenir una foto del nivell d’implantació dels dispositius OSHW als estudis
d’FP  de  Catalunya,  i  les  metodologies  i  fonts  emprades  pels  professors,  amb  l’objectiu
d’esbrinar si s’estan emprant dissenys d’activitats correctes des del punt de vista pedagògic.

Per obtenir aquesta foto emprarem dos tècniques:

• Entrevistes personals amb professors que en facin ús d’aquests dispositius (i alguns
que, tot i estar dins dels estudis més proclius al seu ús, hagin decidit no fer-ho).

• Una enquesta massiva als centres que imparteixen cicles d’FP de Catalunya.

A tots dos casos, hem prevalgut l'obtenció de respostes el més sinceres possible, motiu pel
qual s’ha garantit l’anonimat dels participants.

Amb  aquesta  informació,  tractarem  de  dissenyar  diverses  activitats  basades  en  aquests
dispositius. En aquest treball no ens centrem en cap cicle, mòdul o unitat formativa concreta,
ans al contrari, ens focalitzem únicament en el disseny correcte d’activitats per l’aprenentatge
de  conceptes  d’electrònica,  mitjançant  activitats  universals,  que  puguin  ser  fàcilment
extrapolables  a  qualsevol  cicle  o  mòdul  amb  resultats  d’aprenentatges  relacionats  amb
l’electrònica o informàtica. 

Es proposaran activitats de diferents tipus, des de la més bàsica d’introducció als dispositius,
fins a petits projectes que posin de manifest la possibilitat de dissenyar activitats a transversals
a diferents cicles.

Finalment, farem una comparativa entre els dos dispositius més habituals avui dia, Arduino i
Raspberry Pi, a partir de les dificultats o avantatges trobats en l’ús de cadascun d’ells en el
desenvolupament de les activitats propostes.
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 6 Desenvolupament

 6.1 Problem based learning
Es considera que la metodologia PBL (problem based learning) actual va aparèixer a finals dels
anys 60 als estudis de medicina a la universitat McMaster a Nord Amèrica (Boud i Feletti 1998).
Des  de  llavors,  ha  sofert  una  gran  expansió  geogràfica  i  curricular,  aplicant-se  a  molts
programes diferents a la medicina i a molts nivells educatius, incloent alumnes de primària i
secundària.

Aquesta  expansió,  però,  no  sempre  ha  anat  acompanyada  d’una  correcta  implantació,  i,
conseqüentment,  els resultats no sempre han estat  positius.  En  (Newman 2003) es fa una
anàlisi de diverses publicacions referents al PBL i arriba a la conclusió de que no tenen qualitat
suficient com per evidenciar l’efectivitat d’aquesta metodologia

There is a large volume of published work on PBL. However it is the contention of this review that
despite  this  volume  of  literature,  existing  overviews  of  the  field  do  not  provide  high  quality
evidence with which to provide robust answers to questions about the effectiveness of PBL.

  

També  (Batey  2006) analitza  diverses  publicacions  (en  aquest  cas  dintre  de  l’àmbit  de
l’ensenyament universitari de medicina) mostrant l'escassa evidència de la superioritat del PBL
enfront metodologies tradicionals

The  PBL  approach  to  medical  education  has  been widely  adopted  and  has  spawned  great
interest  in  evaluating  its  effectiveness.  Available  evidence,  although methodologically  flawed,
offers little support for the superiority of PBL over traditional curricula. Given the current emphasis
on evidence-based practice, PBL’s explosion in popularity needs to be explained. We postulate
that PBL may have been successfully disseminated because it meets the criteria for diffusion of
innovations rather than meeting requirements of evidence-based practice. We need to articulate
undergraduate  education  goals  in  such  a  way  that  outcomes  can be  measured  in  a  robust
manner.  Additionally,  alternatives  to  the  PBL  and  traditional  undergraduate  educational
experience should be actively explored.

De  fet,  (Barron  et  al.  1998) ens  relata  com,  després  d’una  fase  d’expansió  en  la  seva
implantació, es va produir una època d’abandonament. Apart de motius de caire administratiu i
organitzatiu, el que ens interessa avui dia, són els problemes detectats a nivell pedagògic:

Project-based  learning  experiences  are  frequently  organized  around  a  driving  question
(Blumenfeld et al., 1991). Too frequently, however, the question that drives a project is not crafted
to make connections between activities and the underlying conceptual knowledge that one might
hope  to  foster.  Although  the  opportunity  for  deep learning  is  there,  it  often  does  not  occur
because  of  the  tendency  in  project-based  approaches  to  get  caught  in  the  action  without
appropriate reflection. In such cases, the «doing» of an activity takes precedent over «doing with
understanding».

Voldria remarcar que aquesta torna a ser la qüestió que ens fèiem en analitzar l’ús d’Arduino a
classe: hi ha evidència que aquests dispositius atrauen l’atenció dels alumnes i s’impliquen en
la construcció de projectes, però, què aprenen realment? Pel que ens diu l’autor, una clau és
com dissenyem la pregunta que sempre acompanya una activitat PBL, i que ha de provocar la
reflexió de l’alumne en allò que està experimentant.
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Probablement la crítica més ampla i estructurada a la metodologia PBL la trobem a (Kirschner,
Sweller i Clark 2006), basant-se en el coneixement actual sobre els processos d’aprenentatge i
la manca d’estudis de qualitat sobre l’efectivitat de les metodologies basades en l’aprenentatge
poc guiat, com el PBL

After a half-century of advocacy associated with instruction using minimal guidance, it appears
that there is no body of research supporting the technique. In so far as there is any evidence from
controlled studies, it almost uniformly supports direct, strong instructional guidance rather than
constructivist-based minimal guidance during the instruction of novice to intermediate learners.

...

educators shifted away from teaching a discipline as a body of knowledge toward the assumption
that  knowledge  can  best  or  only  be  learned  through  experience  that  is  based  only  on  the
procedures of  the discipline.  This point  of  view appears to have led to unguided practical  or
project work and the rejection of instruction based on the facts, laws, principles, and theories that
make up a discipline’s content. The emphasis on the practical application of what is being learned
seems very positive. However, it may be an error to assume that the pedagogic content of the
learning experience is identical  to the methods and processes (i.e.,  the epistemology)  of  the
discipline being studied and a mistake to assume that instruction should exclusively focus on
application. It is regrettable that current constructivist views have become ideological and often
epistemologically opposed to the presentation and explanation of knowledge.

En una anàlisi posterior, (Schmidt et al. 2009) defensa aquest mètode educatiu i fa una anàlisi a
partir d’una revisió d’un gran nombre d’estudis publicats centrats en les universitats de medicina
de Dinamarca, comparant els resultats sempre versus una universitat concreta reconeguda per
la seva correcta implantació del PBL. Argumenta l’autor que, la manca de consistència en els
resultats  obtinguts fins la  data,  pot  ser  causada per  les diferents  maneres en què s'aplica
aquesta metodologia en diferents centres.

En les seves conclusions afirma que aquest mètode pedagògic funciona correctament sempre
que es donin 4 principis bàsics:

First, problems or assignments used as the starting point of small-group discussion and self-
directed learning should be promoting epistemic curiosity and should be perceived by students as
relevant to their personal strivings. Second, small-group work should enable the activation of prior
knowledge and elaboration on what is learned. Third, tutors should engage themselves actively in
didactic conversations with the learners and provide appropriate scaffolds. Fourth, students need
ample time for self-directed learning using resources that (to some extent) represent their own
interests and preferences.

Finalment, (Kapur 2016) abandona la dicotomia entre constructivisme (on es situa el PBL) i la
instrucció (on es situaria la classe magistral) per arribar a la conclusió que una metodologia
mixta és la més efectiva, sobretot a llarg termini. En el seu estudi analitza el disseny d’activitats
segons  els  resultats  d’aprenentatge  a  curt  termini  (fallada/èxit)  i  a  llarg  termini
(productiu/improductiu), donant quatre possibilitats:

• Fallada improductiva: no hi ha aprenentatge ni a curt ni a llarg termini, on es podria
situar la resolució de problemes sense cap coneixement previ ni cap tipus de guiatge.

• Èxit  improductiu:  hi  ha un aprenentatge ràpid  inicial,  però aquest  no perdura en el
temps. Molts autors situarien aquí a la instrucció directa (classe magistral).
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• Fallada  productiva:  aquest  disseny  comporta  una  primera  fase  de  solució  d’un
problema sense coneixement previ i poc guiatge, seguit d’una fase d’instrucció on es
consoliden  els  coneixements.  L’autor  cita  diferents  referències  descrivint  l’èxit
d’aquesta tècnica.

• Èxit productiu: aquest correspon al disseny d’un PBL correctament implementat, on es
proposa un problema a l’alumne proporcionant-li el nivell de guiatge adequat per arribar
a la seva solució.

Hi ha una subtil però important diferència entre els dos últims dissenys, en paraules del propi
autor: 

The goal for productive failure is a preparation for learning from subsequent instruction. Thus, it
does not matter if students do not achieve successful problem-solving performance initially. In
contrast, the goal for productive success is to learn through a successful problem-solving activity
itself. Because students do not know the concepts to solve these problems, the problem-solving
process, unlike in productive failure, is heavily guided to achieve both problem-solving success
and learning

Una d’aquestes metodologies mixtes que està adquirint pes en els darrers anys és la PS-I , on
es  combina  una  fase  de  resolució  d’un  problema  i  una  fase  d’instrucció.  Trobem  una
comparativa de les diverses variants d’aquests mètodes a (Loibl, Roll i Rummel 2017). Una de
les  conclusions  d’aquest  estudi  és  que  un  dels  factors  més  influents  en  l’èxit  d’aquesta
metodologia és el desenvolupament d’una fase d’instrucció basada en els resultats obtinguts
pels propis alumnes durant la resolució del problema (en contrast amb una fase d’instrucció on
s’expliqui únicament la solució correcta).

Igualment, també sembla beneficiós el disseny de problemes basats en el contrast de casos
similars.

 6.2 Entrevistes personals a professors
Per tal d’obtenir una primera visió de com és la implantació dels dispositius OSHW en un aula
real, hem contactat amb 5 professors d’FP que estan actualment impartint classes a cicles amb
un alt  grau potencial  d’integrar  aquestes  eines  a  la  seva docència  (cicles  relacionats  amb
estudis d’electrònica o informàtica).

Per tal de garantir l’anonimat dels entrevistats (per potenciar la sinceritat en les respostes), no
es farà una transcripció de les respostes ni es donarà cap dada de la que es pugui deduir la
seva autoria.

Dels 5 professors contactats, un imparteix classes a un cicle de la família informàtica, tres
imparteixen cicles directament relacionats amb electrònica i automatització, i un altre imparteix
classes a un cicle relacionat amb l’electrònica aplicada a un àmbit concret.

Dels 3 professors d’electrònica/automatització, dos no fan servir dispositius  OSHW. Ambdós
coincideixen en el principal argument per a no usar-los: no són dispositius industrials i, atès que
en els seus centres disposen dels dispositius industrials per fer pràctiques, consideren més
adient entrenar als alumnes amb els dispositius que es trobaran en el món laboral.

Un  d’ells  afegeix  un segon motiu:  aquests  dispositius  són  massa  engrescadors  i  fàcils  de
treballar, evitant part del necessari esforç que requereix un bon aprenentatge, fent que l’alumne
es centri més en l’eina que en els conceptes que ha d’aprendre.
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El primer argument ens sembla ben interessant i una de les possibles causes de que no hi hagi
una major implantació i recerca en l’ús d’aquests dispositius en escoles professionals, atès que
són escoles molt orientades al món laboral, i, per tant, prioritzen l’ús de dispositius industrials.

Dels tres professors que si fan ús dels dispositius,  el professor d’informàtica fa un ús molt
esporàdic, en una activitat concreta, per tal  de simular una situació que seria molt  costosa
d’implementar físicament.

Els altres dos professors,  un fa un ús extensiu,  voltant  tot  el  seu disseny curricular  entorn
aquests dispositius, i el segon, en fa un ús mixt amb altres eines i metodologies.

Fem ara un resum de les respostes obtingudes pels  tres professors  que fan ús d’aquests
dispositius a l’aula.

• Motivació per l’ús d’aquests dispositius

La resposta és unànime en els tres casos: la motivació de l’alumne. Tots tres coincideixen en
afirmar  que  aquests  dispositius  provoquen  una  gran  involucració  del  grup  en  el
desenvolupament del projectes proposats, i provoquen una molt bona dinàmica a la classe.

• Metodologies emprades i fonts del materials

La font  principal  per trobar material  en tots els casos són els tutorials i  projectes publicats
(normalment per aficionats) a internet. Aquest material és adaptat després al contingut específic
del currículum docent.

En quant a les metodologies, tots tres fan servir activitats bàsicament guiades, amb distintes
duracions:  des  d’activitats  bàsiques  d’una  o  dues  sessions,  fins  a  projectes  de  major
envergadura i desenvolupats en equips.

Tot i que algun dels professors desenvolupa una activitat de desenvolupament d’un projecte
lliure a escollir per l’alumne, creiem que no es pot considerar una metodologia sense guiatge (o
amb guiatge reduït), doncs l’alumne acaba seguint algun tutorial pas a pas dels publicats a
internet.

• Ensenyament dels conceptes d’electrònica

Als dos professors de la rama electrònica els hi hem traslladat una de les qüestions de l’estudi
previ: aprenen els alumnes els conceptes bàsics d’electrònica o únicament a muntar circuits
com si fossin aficionats?

Els dos coincideixen que, l'electrònica actual, i sobretot, al nivell requerit pels alumnes d'FP,
està  més orientada a l'assemblatge de dispositius avançats (coincidint  així  amb la  filosofia
d’Arduino),  que  en  el  disseny  de  circuits  en  base  a  dispositius  bàsics  (resistències,
condensadors, bobines, ...). 

• Aprenentatge dels alumnes

Aquesta és possiblement la qüestió més controvertida: cap dels professors és capaç de donar
una resposta taxativa,  tot  i  que tots  coincideixen en que,  en la seva opinió,  l’ús d’aquests
dispositius millora l’aprenentatge.

Aquesta afirmació,  però,  està  més fonamentada en la  sensació  que una alta  motivació  és
sinònim d’aprenentatge que en evidències més tangibles.
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En l’extrem es situa una resposta que dona a entendre que, atès que la pressió que rep el
professorat  per part  de l’administració,  és la de mantindre l’aula  plena,  al  final,  atreure als
estudiants amb activitats engrescadores i motivadores és més prioritari que el seu aprenentatge
real.

 6.3 Estudi als centres d’FP de Catalunya

 6.3.1 Material i mètodes

Per conèixer millor el grau de coneixement, ús i la manera en que els dispositius OSHW s’estan
fent servir als cicles d’FP de Catalunya, hem fet una enquesta massiva, mitjançant un formulari
web, a tots els centres que imparteixen cicles formatius arreu del territori català (508 centres en
total).

Per publicitar l’enquesta s’ha enviat un correu electrònic a la adreça oficial dels 508 centres,
demanant-los que el difonguessin entre el seu professorat.

En aquest servei hem prioritzat la sinceritat en les respostes (i s’ha inclòs una qüestió de format
lliure per que els participants puguin afegir un comentari propi) i, per tant, s’ha configurat per tal
que les respostes siguin anònimes. Això suposa perdre alguna informació, com el centre al que
pertany el professor que respon, o algunes dades personals (edat, estudis), però, dona més
veracitat a les dades proporcionades.  

Es pot consultar una anàlisi detallada de les respostes obtingudes a l’annex I d’aquest treball.

 6.3.2 Conclusions de l’estudi a Catalunya

Primer,  hem de dir  que el  nombre de respostes obtingudes no és suficient  com per inferir
evidències concloents. Malgrat això, considerem que alguns resultats sí són prou significatius i,
en tot cas, ens donen una idea de quina pot ser la foto real.

És el cas del grau de coneixement d’aquests dispositius segons les famílies dels cicles: són
amplament (inclús massivament) coneguts en els àmbits dels cicles d’informàtica i electrònica, i
gairebé desconeguts en la resta de famílies. Això ens indica que les famílies més tecnològiques
estan al dia en quant a les tendències del mercat, però ens fa dubtar si la resta de famílies no
haurien de mostrar més interès per les possibilitats d’implantació de tècniques STEM als seus
àmbits. Com ja em dit, aquests dispositius, tot i encaixar perfectament al món més tecnològic,
tenen un abast molt més ampli i prometedor en altres àrees (com el tèxtil, per exemple).

Una altra dada significativa és que, tot i que aquests dispositius són massivament coneguts a la
família informàtica, no són gaire emprats. Un motiu pot ser que, per una banda, l’Arduino és
difícil d’encaixar en els currículums més informàtics (malgrat pot ser un bon complement als
mòduls de hardware i certs tipus de programació), i, per l’altra, gairebé tot el que es pot fer amb
una Raspberry Pi, es pot simular en una màquina virtual, que resulta més barat i manegable.
En aquest darrer cas, però, hauríem de valorar el grau de motivació que suposa per l’alumne
treballar amb dispositius físics enlloc de simulats.

Malgrat  l’alt  potencial  d’aquests  dispositius  pel  disseny  d’activitats  transversals,  inclús
interdepartamentals, existeix un alt grau d’individualitat per part del professorat, que s’inclina
cap a activitats específiques d’un sol mòdul, o, com a molt, dintre d’un mateix departament, i,
més de la meitat, no col·laboren amb altres professors.
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També cal destacar l’alt grau de sensació de millora de l’aprenentatge que tenen els professors
que fan servir els dispositius OSHW. Això contrasta, però, amb el tipus de metodologies i de
materials que es fan servir, i ens fa dubtar si aquesta sensació de millora es tradueix en una
millora real de l’aprenentatge de l’alumne o no és més que una sensació (probablement induïda
per l’alta motivació que provoquen els dispositius físics en l’alumnat).

D'una banda, es fa un ús intensiu de metodologies guiades (ja sigui en format activitat, o en
format projecte), la qual cosa es tradueix en què l'alumne segueix un tutorial pas a pas per a
arribar a un resultat, enfront d'altres metodologies més avançades, com les basades en  PBL
amb poc guiat per part del professor (Kapur 2016 ; Loibl, Roll i Rummel 2017) .

D'altra  banda,  resulta  significatiu  que únicament  una  de les  respostes  afirmi  usar  material
específicament  dissenyat  per  a ús pedagògic,  mentre  que,  gairebé tothom, empra material
d'internet que, com hem vist en la introducció, està dirigit, gairebé íntegrament, al món dels
afeccionats.

Tot això, l'alt grau d'individualitat i de guiat per part del professorat, la baixa transversalitat de
les activitats dissenyades i l'absència de material específicament pedagògic, reforcen la idea
que, probablement, no s'està explotant adequadament el potencial d'aquestes eines.

 6.4 Disseny d’activitats PBL amb OSHW
Proposem a continuació un conjunt d’activitats basades en els dispositius OSHW, dissenyades
a partir dels conceptes descrits a l’estudi sobre  PBL (concretament  PS-I, és a dir, combinant
sessions on l’alumne ha de resoldre un problema per sí mateix, o amb mínim guiat per part del
professor, i sessions on el professor exposa la solució correcta, sempre a partir de les solucions
i conclusions que els alumnes hagin extret de la sessió anterior).

Les activitats no s'han dissenyat pensant en un cicle, mòdul o unitat formativa concreta, sinó
que pretenen ser una base perquè el professor pugui adaptar-la al seu currículum particular. En
aquest aspecte, no es dóna un disseny detallat, sinó que entenem que ha de ser el professor
qui acabi de tancar-lo.

Les quatre primeres activitats són petits projectes habituals a les publicacions d’afeccionats als
dispositius OSHW a internet. En aquests casos pretenem mostrar com es pot treure profit dels
tutorials  pas a pas extrets  d’internet,  convertint-los en activitats reflexives que estimulin  en
l’alumne l’esperit crític vers les fonts d’informació, mostrant-los la importància de no limitar-se a
seguir els tutorials pas a pas, sinó de raonar i qüestionar les solucions mostrades.

No es tracta, doncs, d’evitar que l’alumne consulti i segueixi tutorials d’internet, sinó que sàpiga
interpretar-los i  qüestionar la seva correcció. Per assolir  aquests objectius, hem tractat que
totes les activitats compleixin els següents punts:

• Que l’alumne pugui contrastar diferents solucions de les publicades en internet.

• Que  l'alumne  pugui  interpretar  de  manera  correcta  i  detallada  cadascuna  de  les
solucions. Per a això, haurà de consultar les especificacions dels dispositius aportades
pels fabricants.

• Que l’alumne reflexioni sobre l’impacte que les diferents solucions tenen en el projecte
final.
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Les dues últimes activitats estan més orientades a fomentar un dels punts que, segons hem
vist, afavoreixen els dispositius OSHW, però que sembla no s’està explotant en els cicles d’FP
actualment: la transversalitat de les activitats.

Amb l’activitat  ‘reinventant internet’,  volem donar un exemple de l’ús d’aquests dispositius en
una unitat formativa aliena a l’electrònica. Efectivament, la facilitat per desenvolupar projectes
amb aquests dispositius amb molt pocs coneixements d’electrònica, ens permet treure’n profit
en altres àmbits, en aquest cas, en l’àmbit de les xarxes informàtiques. 

Els mòduls de xarxes informàtiques són molt teòrics i difícils d’entendre pels alumnes d’FP,
acostumats  a  matèries  més  pràctiques.  Amb  l’ajuda  dels  dispositius  OSHW,  i  emulant  la
situació en què es trobaven els primers enginyers de xarxes, proposem als alumnes el repte de
transmetre missatges de text entre dos dispositius (construint la solució física des de zero).
Entenem que això els permetrà experimentar i visualitzar d’on surten conceptes teòrics, com les
capes OSI, les piles de protocols, etc.

Aquesta també és una activitat pensada per promoure la transversalitat de les activitats entre
mòduls diferents (en aquest cas, dintre del mateix cicle), doncs, per garantir l’èxit, hauran de
col·laborar els professors de xarxes i de programació.

Finalment, amb l’activitat ‘control automàtic del pH’, mostrem un exemple de transversalitat més
enllà del propi cicle i  proposem la col·laboració dels estudiants d’electrònica amb estudiants
d’un perfil ben diferent (biologia o química). Inclús podem provar la col·laboració amb estudiants
de batxillerat. En aquesta activitat, la col·laboració entre els dos perfils resulta imprescindible
per l’èxit del projecte.

 6.4.1 Activitat 1: blinking light

Aquesta activitat la podem considerar com l’equivalent al ‘Hello world’ de la programació: el seu
objectiu és fer que l’alumne tingui una primera presa de contacte amb l’entorn i comprovar que
aquest estigui correctament configurat.

Habitualment,  l’alumne segueix  un tutorial  molt  bàsic  i  és capaç de muntar  un circuit  i  un
programa que fan que un LED s’encengui i s’apagui a una determinada freqüència.

Proposem transformar aquesta simple activitat en una autèntica activitat PBL, incorporant uns
objectius d’aprenentatge més ambiciosos, alhora que bàsics, en els àmbits que treballem: la llei
d’Ohm i els principis de la programació seqüencial. Introduirem també conceptes bàsics com la
potència (en electricitat) o les variables (en programació).

 6.4.1.1 Antecedents

Abans de realitzar aquesta activitat l’alumne ha rebut instrucció sobre els següents conceptes:

• Interpretació d’esquemes elèctrics i muntatge de circuits a partir dels esquemes.

• Conceptes bàsics d’electricitat (llei d’Ohm, voltatge, corrent, potència).

• Conceptes  bàsics  de  programació  seqüencial  (execució  seqüencial  de  sentències,
variables i bucles).

• Conceptes bàsics de programació  Arduino (què és un  sketch,  secció  setup,  secció
loop, programació dels pins).
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• Entorn  de  desenvolupament  Arduino  (instal·lació  de  l’entorn  de  desenvolupament
Arduino, connexió de l’Arduino a l’ordinador, baixada d’sketchs a l’Arduino).

La  realització  del  tutorial  per  fer  parpellejar  el  LED  intern  de  l’Arduino  (
https://www.Arduino.cc/en/Tutorial-0007/BlinkingLED ) pot ser una bona manera d’introduir els
punts anteriors d’una manera pràctica sense necessitar cap dispositiu addicional.  

 6.4.1.2 Material necessari

• Dispositiu OSHW.

• LED (és  necessari  escollir  un  LED del  qual  disposem el  seu  full  d’especificacions
complet).

• Joc de resistències.

• Multímetre.  Una  opció  interessant  enlloc  dels  multímetres  tradicionals  poden  ser
dispositius com el DSN-VC288, que ens permeten mesurar alhora el corrent i la tensió
en un punt, i, donat el seu baix cost, ens pot permetre que cada alumne disposi d’un
parell.

 6.4.1.3 Planificació

Tenint  en compte els antecedents enunciats,  aquesta pràctica es pot  desenvolupar en tres
sessions d’una hora cadascuna:

Duració Fase* Àrea Contingut

1 1 h PS Laboratori
electrònica

Part I: Muntatge del circuit bàsic.
Part II: Experimentació amb diferents resistències.

2 1 h I Electrònica Sessió de consolidació dels aprenentatges:
• És necessària la resistència? Quin és el seu valor òptim?

3 1 h I Informàtica Sessió de consolidació dels aprenentatges:
• Quins avantatges té l’ús de variables en aquest programa?

Fases:

• PS (problem solving):  l’alumne segueix  l’enunciat  intentant  respondre les qüestions
plantejades de forma autònoma o amb molt poc suport del professorat.

• I (instrucció): el professor dirigeix un debat a partir de les conclusions dels alumnes a la
fase de PS per acabar exposant els conceptes correctes.
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 6.4.1.4 Enunciat

Part I

 Habitualment, el primer circuit que tothom fa per iniciar-se en el món dels dispositius OSHW és
simplement  fer  que  un  LED parpellegi.  És  una  aplicació  molt  bàsica  però  ens  ajudarà  a
comprendre alguns principis bàsics de l’electrònica i la programació d’aquests dispositius.

Tot i la seva senzillesa, aquest circuit té la seva utilitat. Per exemple, és el mecanisme utilitzat
en dispositius més complexos per avisar-nos d’alguna situació (una alarma per avisar que s’ha
detectat alguna situació, o en alguns mòbils, fan parpellejar un LED per avisar-nos que han
arribat missatges que no has llegit o s’ha rebut una trucada que no has respòs...).

Hi ha multitud de tutorials a internet per fer aquest circuit. Si comparem diversos d’aquests
tutorials veurem que són molt similars però no idèntics.

Primer, segueix el tutorial de la web d’Arduino: https://www.Arduino.cc/en/tutorial/blink

Quan et funcioni, mira aquest altre tutorial:  https://www.instructables.com/id/Arduino-Blinking-
LED/

Anota  les  diferències  entre  ambdós  circuits,  tant  a  nivell  de  components,  com a  nivell  de
programació.

Part II

Ja hem vist  que una diferència entre ambdós tutorials de la primera part  és el  valor  de la
resistència. En aquesta part l’objectiu és respondre la següent pregunta:

• Quin és el valor òptim de la resistència? De fet, és realment necessària aquesta
resistència?

Per respondre aquesta pregunta, primer, esbrina quins són els valors màxim i mínim. Mesura
amb l’amperímetre quin corrent travessa la resistència en cada un dels circuits anteriors. Prova
amb resistències amb valors més alts i comprova com varia el corrent en cada cas i com afecta
al LED.

Tenint en compte la relació entre el corrent i la resistència, quin serà el valor mínim d’aquesta?
Per esbrinar-ho, has de consultar les especificacions de cada component (tens els enllaços a
aquesta documentació al final d’aquest enunciat).

Mesura ara el corrent que surt de la font d’alimentació (això representa el consum total del
sistema). Mira com influeix la resistència en aquest consum. Imagina que aquest circuit  fos
alimentat amb una bateria de mòbil de 4000 mAh, quant de temps podria estar funcionant el
circuit en cada cas  abans d’esgotar la bateria? 

LED specifications datasheet

https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WP7113SRD-D.pdf
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Atmega 328p specifications datasheet (mira la pàg. 308 per consultar els límits de treball, i la
pàg. 312 per consultar el valors típics).

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-
DS-DS40002061A.pdf

Part III

Hem vist que la diferència entre els dos programes és l’ús de variables en un d’ells. L’objectiu
d’aquesta part de l’activitat és respondre la següent pregunta:

• És necessari o avantatjós l’ús de variables en aquest cas?

Analitza quins avantatges pot tenir des del punt de vista del programador. Compara també el
programa  final  (la  seva  mida  ens  pot  indicar  quantes  instruccions  hi  ha  al  programa  real
executat pel microcontrolador) i la memòria usada en cada cas. 

Intenta escalar aquests resultats a un programa gran i amb moltes variables.

 6.4.1.5 Adaptació per Raspberry Pi

Aquesta  activitat  es  pot  fer  també  amb  la  Raspberry  Pi  tenint  en  compte  les  següents
modificacions:

• Haurem de  introduir  el  concepte  de  bucle  des  del  principi,  doncs,  a  diferència  del
microcontrolador, la Raspberry no executa els programes com un bucle.

• Podem fer servir els següents tutorials:

◦ https://www.prometec.net/raspberry-pi-blinking-LED/  

◦ https://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-LED-Blink/  

• Existeix també un tutorial més complet que explica el càlcul de la resistència òptima,
però  l’objectiu  de  la  pràctica  és  que  els  alumnes investiguin  aquest  tema  pel  seu
compte:

◦ https://raspberrypihq.com/making-a-LED-blink-using-the-raspberry-pi-and-python/  

 6.4.1.6 Orientació pedagògica

El  principal  objectiu  d’aquesta  activitat  és  la  consolidació,  mitjançant  l’aprenentatge
experiencial, dels conceptes bàsics de l’electricitat (voltatges, corrent, potència, llei d’Ohm), així
com de la programació seqüencial.

A la vegada, introduïm la competència de consulta dels fulls d’especificacions (datasheets) de
dispositius  electrònics.  Aquesta  és,  de  fet,  la  clau  per  respondre  una  de  les  qüestions
proposades a l’activitat ( quin és el valor òptim de la resistència?). Únicament  mitjançant la
interpretació correcta d’aquestes especificacions es pot respondre correctament a la pregunta.
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També s’invita a la reflexió sobre la recerca adequada de les fonts d’informació. Aquesta és
l’activitat amb, probablement, un major nombre de tutorials publicats a internet, amb més o
menys explicacions, o més o menys correctes des del punt de vista d’un muntatge professional.
Això permet una comparativa de les diferents fonts i els riscos d'acceptar com a vàlid el primer
resultat trobat sense fer un estudi i raonament de cadascun dels components i valors emprats
en el disseny. L’objectiu d’aquesta reflexió és infondre en l’alumne l’esperit crític sobre les fonts
d’informació actuals i  la necessitat de contrastar diferents fonts i,  sobretot,  de qüestionar la
informació publicada raonant i justificant les dades que aporta. No es tracta de cap manera de
desacreditar internet o la informació comunitària, sinó de fomentar un ús correcte.

A la vessant de la programació, invitem a la reflexió sobre la utilitat i els costos en l’ús de les
variables. Tot i que en la programació dels ordinadors d’avui dia el cost de l’ús de variables (en
quant al consum de memòria) és pràcticament inapreciable, l’escenari canvia quan programem
un microcontrolador, donada la seva limitació de memòria. L’alumne, doncs, ha de tenir en
compte l’entorn físic on s’executa el seu programa i optimitzar el codi adequadament.

 6.4.1.7 Orientacions DUA

La facilitat  d’aquesta activitat  pot  provocar que els  alumnes més avançats la  finalitzin  molt
abans  del  temps  planificat.  En  aquest  cas  és  convenient  tenir  preparades  activitats
complementàries. 

Una possible activitat és proposar a l’alumne l’ús del dispositiu 56111BH. Es tracta d’un display
de 7 segments LED i un únic caràcter. En realitat es tracta de 7 LEDs, controlats de manera
independent, disposats de manera que poden formar qualsevol dígit de 0 a 9, tal com es feia a
les antigues calculadores.

Podem explicar la funció random(min, max) de l’Arduino i proposar el repte de que faci un dau
electrònic. 

 6.4.2 Activitat 2: control de lluminositat d’un LED

El control  de lluminositat  d’un LED és un altre dels projectes populars i  amb més tutorials
publicats a internet.

És un muntatge molt senzill, també amb una programació molt senzilla (de fet, en aquest cas,
no incorporem cap novetat des del punt de vista de programació), però introduïm el concepte
de senyal analògic, tant d’entrada com de sortida.

En quant a l’entrada, l’alumne ha de manegar el concepte de conversió ADC. En quant a la
sortida, l’alumne descobrirà una petita trampa de l’Arduino: en realitat, no disposa de sortides
analògiques, sinó d’un senyal PWM que el simula.

 6.4.2.1 Antecedents

És convenient  que l’alumne hagi vist  prèviament els conceptes de senyal analògic i  senyal
digital, i les seves característiques principals.

També es planteja l’ús d’un oscil·loscopi i seria convenient una introducció al seu funcionament
i manipulació abans de l’activitat.

Segons els coneixements de l’alumnat, pot ser necessari una introducció als potenciòmetres.
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 6.4.2.2 Material

• Arduino (donat que la Raspberry Pi no disposa de convertidor A/D, aquesta pràctica és
més adequada per Arduino).

• LED (és necessari  escollir  un LED del  qual  disposem del  seu full  d’especificacions
complet).

• Joc de resistències.

• Potenciòmetre.

• Multímetre. Una opció interessant enlloc dels multímetres tradicionals poden ser els
dispositius com el DSN-VC288, que ens permeten mesurar alhora el corrent i la tensió
en un punt, i, donat el seu baix cost, ens pot permetre que cada alumne disposi d’un
parell.

• Oscil·loscopi  (si  no  es  disposa  al  laboratori  d'oscil·loscopis,  es  pot  emprar  un
oscil·loscopi de baix cost, com els basats en el DSO138 o DSO150, dels quals podem
trobar versions ja acoblades, o kits per acoblar (que poden ser interessants com a
pràctica de soldatge de components). 

 6.4.2.3 Planificació

Tenint  en compte els antecedents enunciats,  aquesta pràctica es pot  desenvolupar en dos
sessions d’una hora la primera i dues hores la segona:

Duració Fase* Àrea Contingut

1 1 h PS Laboratori
electrònica

Part I: Muntatge del circuit.
Part II: Muntatge del circuit.

2 2 h I Electrònica Sessió de consolidació dels aprenentatges:
• Senyals  analògiques  i  digitals.  Quina  és  la  funció  del

condensador?
• Anàlisi dels articles proposats.
• Debat:  quina  és  la  manera  més  eficient  de  controlar  la

lluminositat d’un LED?

Fases:

• PS (problem solving):  l’alumne segueix  l’enunciat  intentant  respondre les qüestions
plantejades de forma autònoma o amb molt poc suport del professorat.

• I (instrucció): el professor dirigeix un debat a partir de les conclusions dels alumnes a la
fase de PS per acabar exposant els conceptes correctes.
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 6.4.2.4 Enunciat

Part I

Controlar la lluminositat dels LEDs té moltes aplicacions pràctiques. El teu mòbil, per exemple,
segur  que  pots  graduar  la  brillantor  de  la  seva  pantalla.  Això  s’aconsegueix  controlant  la
lluminositat dels LEDs que hi han darrere la pantalla. També, moltes lluminàries actuals de
casa permeten controlar la seva potència de manera que les poden ajustar segons si volem
més o menys il·luminació.

L’objectiu d’aquesta activitat és respondre la següent pregunta:

• Quina és la manera més adequada per controlar la lluminositat d’un LED?

En primer lloc, analitza el full d’especificacions del LED i esbrina quins paràmetres fan variar la
seva intensitat lluminosa ( https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WP7113SRD-D.pdf ). Quin
és el adequat per realitzar aquest control mitjançant un microcontrolador?

L’Arduino disposa de diversos pins que ens permeten llegir i escriure valors analògics. Segueix
aquest tutorial per controlar la lluminositat mitjançant un potenciòmetre ( abans comprova, com
sempre,  si  els  valors  dels  components  presentats  són  adequats  als  teus  components,  per
exemple,  el  valor  de  la  resistència  o  del  potenciòmetre):
https://www.Arduino.cc/en/Tutorial/AnalogInOutSerial .

Comprova amb el multímetre els valors de tensions i corrents als pins d’entrada i sortida que
fas servir. 

Part II

Comprova amb un oscil·loscopi la sortida del pin analògic. És realment una sortida analògica?
Estem realment controlant la lluminositat del LED a través del corrent? (busca  informació sobre
PWM).

Munta ara el següent circuit i comprova ara el voltatge entre R1 i R2 (el voltatge en aquest punt
ens indica quin corrent travessa el LED en cada moment). Quina és la funció del condensador
en aquest circuit? Quina és la funció de cadascuna de les resistències? Estem ara controlant la
lluminositat del LED mitjançant el corrent? 

Consulta la següent informació per elaborar la teva resposta:

https://electronics.stackexchange.com/questions/96942/pwm-vs-current-control-for-LED

https://www.nichia.co.jp/specification/products/LED/ApplicationNote_SE-AP00040-E.pdf

https://www.researchgate.net/publication/
288029692_The_comparison_of_the_pulse_and_constant-current_LED_driving
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 6.4.2.5 Orientació pedagògica

En la primera part de l’activitat els alumnes hauran d’analitzar les especificacions del LED per
esbrinar quins paràmetres són capaços de fer variar la seva lluminositat. Han de trobar que tant
el corrent que li apliquem com la temperatura influeixen, però, lògicament, és el corrent sobre el
que podem exercir un control.

La  següent  qüestió  serà,  atès  que  l’Arduino  disposa  de  sortides  analògiques  on  podem
programar el voltatge però no el corrent, com el transformem en un corrent variable (mitjançant
la llei d’Ohm).

En aquesta part mantindrem la hipòtesi de que la sortida d’Arduino és realment analògica i
deixarem que sigui l’alumne qui descobreixi la veritat a través del oscil·loscopi.

Una  vegada  descoberta  la  naturalesa  verdadera  del  senyal,  introduirem  el  concepte  de
condensador i  el  valor  de la constant  tau per  estimar els temps de càrrega i  descàrrega i
justificar  els  valors  dels  components  del  segon circuit.  L’objectiu  d’aquest  segon circuit  és
demostrar com podem transformar un senyal PWM en un senyal autènticament analògic.

En aquest  punt  disposem de dues alternatives per  controlar  la  lluminositat.  La qüestió  és,
doncs, quina de les dues alternatives serà més eficaç. 

En  primer  lloc,  a  través  de  la  pròpia  experimentació,  els  alumnes poden adonar-se  de  la
dificultat de controlar les baixes lluminositats amb el sistema de limitació de corrent (quan ens
aproximem al corrent llindar que fa que el LED entri en estat de tall).
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Fig 4: Esquema electrònic del muntatge per controlar un LED mitjançant un corrent continu.



Per complementar la qüestió aportem tres fonts que el alumnes han d’analitzar: una resposta
en un fòrum d’internet (senzilla i sense justificació, però ens pot donar pistes sobre per on hem
d’aprofundir), un fullet tècnic d’un fabricant (que ens introdueix un nou punt a tenir en compte: la
variació del ‘color’ amb el corrent), i un article científic amb detalls tècnics i demostracions de
l'eficiència dels dos mètodes.

Tot i que el contingut del tercer article és massa dens i complicat per que els alumnes d’FP
l’entenguin, trobem interessant que es vagin familiaritzant amb documentació científica, i que
vegin  com són  capaços  d’extreure  informació  important  malgrat  no  entendre  al  100% els
detalls.  En aquest sentit,  podem transformar la seva lectura en un repte: que sou capaços
d’entendre d’aquest article?

Durant el debat podem incloure els següents punts:

• Quin mètode ens aporta major control sobre la lluminositat

• Quin és el mètode més eficient des del punt de vista de l’eficiència energètica del
LED.

• Malgrat el control per corrent continu és més eficient, per què és més habitual el
control per PWM (aquí entren en lloc la complexitat del muntatge, els costos,..)

• Tot i que, des del punt de vista del LED el control per corrent continu és més eficient,
quin impacte tenen la resta de components (en el nostre cas, les dues resistències i
el condensador, empitjoren l’eficiència del conjunt?)

• Quina importància pot tenir la variació de la longitud d’ona (color) del LED (un cas
pràctic pot ser una lluminària professional d’il·luminació d’un aquari,  on els LEDs
estan dissenyats amb uns colors específics per facilitar la fotosíntesi de les plantes
aquàtiques).

 6.4.2.6 Orientacions DUA

La primera part de la pràctica no representa una complexitat elevada i ha de servir per recolzar
els conceptes de la primera activitat.

A  la  segona  part,  el  concepte  de  condensador  i  els  càlculs  i  circuiteria  associats  poden
representar algun problema per alguns alumnes. Podem fer un grup separat i plantejar alguna
activitat senzilla únicament amb condensador i LED per veure i mesurar els cicles de càrrega i
descàrrega.

Pels alumnes més avançats podem proposar el repte de fer l’estudi del tercer article: comparar
l’eficiència  energètica  dels  dos  mètodes  de  control.  Per  dur  a  terme  aquest  repte  els  hi
proporcionarem un fotoresistor, que poden connectar directament a un multímetre, per tenir una
idea de la intensitat lumínica del LED, i aparells de mesura com els  DSN-VC288 per poder
calcular la potència.
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 6.4.3 Activitat 3: control lluminària

Una de les aplicacions més habituals dels microcontroladors és el control de dispositius d’alta
potència (rentadores, lluminàries, robots industrials, ...).

En  aquesta  activitat  introduïm  els  dispositius  necessaris  pel  control  d’un  dispositiu  d’alta
potència resistiu. S’ha escollit com a dispositiu a controlar una lluminària d’alta potència (pot ser
una  bombeta  LED domèstica)  pel  seu  baix  cost,  simplicitat  de  muntatge  i  alhora,  la  seva
aplicació directa a casa (l’alumne pot traslladar els resultats a casa seva sense dificultat).

Hem de tenir en compte, però, si fem servir  bombetes a 220V, els riscos i les mesures de
seguretat a adoptar en treballar amb alta tensió. Això és una bona oportunitat, segons el cicle,
per introduir  o practicar  conceptes d’altres assignatures (prevenció de riscos laborals,  mitja
tensió).

Com a alternativa, podem fer servir bombetes d’alta potència a 12V, amb el seu corresponent
alimentador.

A la segona part introduïm el concepte de sensor, concretament, un fotoresistor, per controlar
l’encesa i apagament de la lluminària (l’activitat es pot adaptar a qualsevol altre sensor que el
professor consideri adequat). 

També introduïm en aquesta segona part una complexitat afegida (què passa si a la nit  es
produeix un llampec, per exemple) que ens donarà peu a implementar una senzilla màquina
d’estats en la part de programació.

 6.4.3.1 Antecedents

Per la realització d’aquesta activitat és convenient que l’alumne hagi assimilat els conceptes
exposats a les activitats anteriors, bé mitjançant la realització d’aquestes, o mitjançant altres
metodologies.

 6.4.3.2 Material

• Dispositiu OSHW.

• LED d’alta potència a 12V o 220V.

• Joc  dispositius  commutadors  de  potència  (relés,  optoacobladors,  transistors  de
potència i similars).

• Joc de resistències.

• Potenciòmetre.

• Multímetre. Una opció interessant enlloc dels multímetres tradicionals poden ser els
dispositius com el DSN-VC288, que ens permeten mesurar alhora el corrent i la tensió
en un punt, i, donat el seu baix cost, ens pot permetre que cada alumne disposi d’un
parell.

• Photo-resistor (LDR) amb full d’especificacions.
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 6.4.3.3 Planificació

Tenint en compte els antecedents enunciats, aquesta pràctica es pot desenvolupar en quatre
sessions d’una hora les dues primeres (part electrònica), de dues hores la tercera (part  de
programació), i d’una hora l’última (muntatge final).

Duració Fase* Àrea Contingut

1 1 h PS+I Electrònica Part I:
• Recerca sobre dispositius commutadors de potència.
• Debat: característiques dels dispositius commutadors.

2 1 h I Laboratori Part II:
• Caracterització LDR.
• Disseny i muntatge del circuit.

3 2 h PS+I Laboratori Part III:
• Debat inicial: pluja d’idees per evitar la problemàtica amb els

fenòmens atmosfèrics.
• Prova d’idees inicials.
• Debat  sobre  les  solucions  provades.  Introducció  a  la

màquina d’estats. 

4 1 h PR Laboratori Part III
• Programació i muntatge final.

Fases:

• PS (problem solving):  l’alumne segueix  l’enunciat  intentant  respondre les qüestions
plantejades de forma autònoma o amb molt poc suport del professorat.

• I (instrucció): el professor dirigeix un debat a partir de les conclusions dels alumnes a la
fase de PS per acabar exposant els conceptes correctes.

• PR  (pràctica):  realització  d’una  pràctica  clàssica  (aquesta  fase  no  pertany  a  la
metodologia PS-I, però ens sembla oportú afegir-la en aquest cas). 

 6.4.3.4 Enunciat

Fins ara hem vist  com els microcontroladors són capaços de controlar  dispositius de poca
potència, com ara els LEDs. La pregunta que ens proposem resoldre en aquesta pràctica és:

• Pot un microcontrolador controlar  un dispositiu d’alta  potència,  com ara,  una
lluminària pública (o la lluminària al teu jardí o terrassa)?

Part I

Fes una recerca sobre els diferents tipus de dispositius que ens permeten controlar elements
de potència mitjançant petites corrents (relés, optoacobladors, transistors de potència). Fes una
taula comparant els següents paràmetres:

• Mecanisme físic/electrònic per controlar el senyal de potència.

• Voltatge i corrent de la senyal de control.

• Voltatge i corrent màxims de la senyal de potència.

• Temps de commutació.
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Amb aquesta informació, escull el dispositiu que consideris més adequat per controlar la teva
lluminària. Dissenya un circuit i la programació del microcontrolador per fer que la lluminària
s’encengui i s’apagui cada 15 segons.

Una vegada el professor aprovi el teu disseny, fes el muntatge i comprova el funcionament.

Part II

En  aquesta  part  dissenyarem  un  circuit  per  aconseguir  que  la  lluminària  s’encengui
automàticament quan es faci fosc (de nit), i s’apagui automàticament quan hi hagi llum (de dia).

Per aconseguir-ho, farem servir un dispositiu anomenat fotoresistor: és un dispositiu que es
comporta com una resistència però que el seu valor canvia segons el nivell  de llum que hi
incideix. Consulta la seva fulla de característiques per esbrinar els valors de resistència típics i
els  voltatges/corrents  suportats.  Fes mesures de la resistència real  en diferents condicions
lumíniques (llum de la classe,  fent  una mica d’ombra amb la mà, tapant el  sensor amb la
mà,...).

• Com podem mesurar amb Arduino el valor d’una resistència?

Les entrades analògiques d’Arduino mesuren la  tensió,  no la  resistència.  Per  mesurar  una
resistència amb un ADC podem fer servir un divisor de tensió: es tracta de mesurar la tensió
entre dues resistències en sèrie, on una de les resistències té un valor conegut (i la tensió
d’alimentació també és conegut).

Fixa’t-hi  en l’esquema típic  del  divisor  de  tensió.  Tenim dos  alternatives,  quina  és  la  més
òptima?

Per esbrinar-ho, 

• Quins valors de R1 ens interessen, alts o baixos? 

• Quin serà el límit?

• Com varia Vout en funció de Rphoto donat el valor de R1 escollit?
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Tenint en compte tota la informació, dissenya un circuit per tal que Arduino pugui llegir el nivell
de llum ambiental i decidir si ha d’encendre la lluminària o apagar-la. Afegeix un potenciòmetre
de tal manera que l’usuari pugui variar fàcilment el nivell llindar de llum que provoqui l’encesa o
apagat de la lluminària.

Dissenya el programa que llegeixi a intervals regulars (5 segons, per exemple) el nivell de llum
ambient, i encengui la lluminària si aquest està sota un llindar definit, o l’apagui si està sobre el
llindar.

Una vegada el professor aprovi el teu disseny, munta el circuit i comprova el funcionament.

Part III

Què succeeix si hi ha un canvi de llum brusc però curt (per exemple, l’ombra d’un avió al
migdia, o un llampec a la nit)?

En una instal·lació domèstica, que la lluminària s’encengui o s’apagui de forma indesitjada un
breu moment pot ser no és un gran problema, però, t’imagines aquesta situació amb totes les
lluminàries del teu barri? és tolerable?.

Pensa en possibles alternatives per controlar aquest problema. Contrasta les teves idees amb
els teus companys, primer en grup i després amb la tota la classe.

Finalment, implementa la solució que heu decidit entre tots.

 6.4.3.5 Adaptació a Raspberry Pi

Aquesta activitat es pot realitzar fàcilment amb la Raspberry Pi, però hem de tenir en compte
que la Rpi no disposa d’ADC.

Llavors tenim dos alternatives:

• Emprar  un  convertidor  ADC  extern  (com  l’ADS1115  o  similar).  Això  ens  dona  la
possibilitat  d’introduir  els  conceptes  bàsics  d’aquests  dispositius  (tant  en  la  part
electrònica, com en l’ús de les biblioteques per accedir a la lectura de les seves dades).

• Modificar la configuració del divisor de tensió per adaptar-la als nivells alt-baix de les
entrades digitals de Rpi.

En  el  primer  cas,  implementat  i  programat  el  convertidor  extern,  el  desenvolupament  de
l’activitat serà idèntica a l’exposada.

En el segon cas hem de fer algunes consideracions. Formalment, seria més correcte l’ús d’un
comparador, atès que aplicar directament un senyal analògic a una entrada digital ens produirà
inestabilitats quan el senyal sigui pròxim al nivell llindar entre els nivells Hi i Low. Aquestes
inestabilitats les haurem de controlar mitjançant programació (seria un cas similar als efectes
atmosfèrics passatgers). es deixa a criteri del professor introduir el concepte dels dispositius
comparadors com adaptadors de senyals analògiques a entrades digitals (que en el cas de la
Raspberry Pi pot ser molt convenient).

Si optem pel divisor de tensió, podem començar amb la configuració estàndard igual a la versió
Arduino. En aquest cas, però, el valor de la resistència vindrà condicionat pel valor de tensió
llindar de la entrada digital i el valor de la resistència del LDR en llindar entre llum i foscor que
vulguem fixar.
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Llavors podem fer la següent pregunta:

• Quin consum energètic té el divisor? Com podem fer més eficient el nostre sistema?

Això ens portarà a que necessitem incrementar el valor de la resistència (per reduir el corrent) i
afegir una tercera resistència en sèrie per compensar la major caiguda de tensió. A més, una
d’aquestes resistències serà un potenciòmetre  per  poder  graduar el  llindar  llum-foscor  que
vulguem configurar per canviar l’estat de la lluminària.

 6.4.3.6 Orientació pedagògica

En aquesta activitat introduïm una petita variant respecte a la metodologia PS-I: enlloc d’acabar
amb una sessió d’instrucció, considerem oportú una última sessió per que els alumnes facin i
comprovin la solució final.

El  problema  és  que,  probablement,  durant  la  fase  autèntica  de  problem solving inicial  de
programació,  els  alumnes  no  hauran  implementat  una  màquina  d’estats,  doncs  encara  no
coneixen  aquest  concepte.  Durant  la  fase  d’instrucció,  el  professor  podrà  exposar  els
avantatges d’aquesta construcció programàtica enfront  les solucions dels alumnes. Llavors,
considerem oportú una última sessió on els alumnes puguin implementar realment aquesta
solució. 

La  primera  part  de  l’activitat  és  sobretot  una  tasca  de  recerca  de  les  diferents  opcions
disponibles.  Considerem important  que  sigui  l’alumne,  a  partir  de poc  guiatge per  part  del
professor,  qui  faci  aquesta  recerca  i  recopili  informació  de  qualitat  (és  a  dir,  dels  fulls
d’especificacions dels fabricants).

Deixem  obert,  a  criteri  del  professor,  depenent  del  material  disponible  al  laboratori  i  la
planificació  curricular  l’elecció  final  del  dispositiu  (pot  ser  interessant,  si  es  disposen  de
dispositius  diferents  adequats,  que  cada  grup  d’alumnes  faci  servir  un  diferents  i  puguin
comparar resultats).

També  pot  ser  un  bon  moment  per  començar  a  introduir  dispositius  com  els  transistors
funcionant en mode commutació.
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Fig 6: Esquema elèctric d'un divisor de tensió amb LDR amb adjustament de la tensió de sortida



La segona part incidim de manera especial en els aspectes matemàtics i de càlcul, i les seves
implicacions al disseny. A primera vista pot semblar indiferent l’ordre en que muntem R i el
fotoresistor en sèrie, però, fent els càlculs, i considerant que ens interessen valors de R elevats
(per reduir el corrent al divisor i el consum d’energia), la primera opció ens donarà uns valors
més lineals i amb valors baixos de tensió, lo que ens permet aprofitar tot el rang del ADC (si
configurem l’ADC amb una Vref per sota dels 5V).

Finalment, en la tercera part, aprofitem aquest muntatge per introduir el concepte de màquina
d’estats en programació. Proposem que siguin els alumnes els qui, inicialment, ideen els seus
propis algoritmes. Probablement trobaran solucions adequades, però poc flexibles i metòdiques
respecte al disseny mitjançant la màquina d’estats finits. El professor haurà d’estar atent per
treure els inconvenients de les solucions proposades.

En aquest cas ens trobem amb un disseny de màquina d’estats molt simple (es pot dissenyar
amb dos estats, encès i apagat, i  dos incidències, ‘llum persistent’ i  ‘ombra persistent’,  i  és
possible que sigui difícil justificar el seu ús en front altres algoritmes més directes. 

Haurem de  ressaltar  la  flexibilitat  que  ens  dona  aquest  disseny  per  adaptar-nos  a  noves
definicions  sense  fer  grans  canvis  a  la  programació.  Per  exemple,  alguns  alumnes poden
proposar evitar apagar els llums enfront un llampec, forçant que hi hagi un nombre mínim de
lectures  de ‘llum’  seguides.  Altres alumnes poden proposar  fer  una  mitja  de les últimes n
mesures de llum i no apagar els llums mentre no es superi un determinat llindar de la mitja.

Amb un disseny basat en màquines d’estat, podem fàcilment canviar d’una solució a una altra,
modificant únicament una funció, sense afectar a la resta del programa.

  

 6.4.3.7 Orientacions DUA

La primera part no hauria de suposar massa problemes, doncs es tracta sobretot d’una tasca
de recerca. En tot cas, el professor pot dona major suport als alumnes amb major dificultat,
presentant dispositius i especificacions concretes i donant més explicacions.

La programació d’aquesta part és bàsicament un reforç de la primera activitat.

En  la  segona  part,  podem  trobar  dificultats  amb  els  alumnes  amb  menys  capacitats
matemàtiques. En aquest cas, podem obviar el debat sobre les dues alternatives, i fer que es
centrin en el càlcul de la solució, deixant la reflexió més complexa pels alumnes més avançats.

En la tercera part, els alumnes amb més dificultats poden aprofitar-se de les solucions dels
alumnes avançats quan aquestes siguin exposades a classe. Finalment, la implementació de la
màquina  d’estats  hauria  de  ser  un  alleujament  per  aquests  alumnes,  doncs  suposa  una
aproximació a un tipus de programació que es pot resoldre de forma més metòdica que si
busquem una solució des de cero.
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 6.4.4 Activitat 4: control d’un motor DC

El control d’un motor de corrent continu és un altre dels muntatges més habituals amb Arduino i
es poden trobar molts tutorials de com fer-ho a internet. De la mateixa manera, és fàcil trobar
tutorials sense cap fonament teòric o amb conceptes no del tot correctes.

 6.4.4.1 Antecedents

Aquesta activitat és molt similar al control d’una lluminària, però canviem un dispositiu resistiu
(el LED) per un inductiu (un motor) i analitzarem les conseqüències. Llavors, si s’ha fet l’activitat
del control de lluminària no fa falta cap introducció addicional.

 6.4.4.2  Material

• Dispositiu OSHW.

• Motor DC.

• Mosfet o dispositiu commutador adequat al motor DC (és aconsellable un Mosfet de
nivell  lògic,  per  exemple,  de  la  família  IRL,  que  podem  connectar  directament  a
l’Arduino i simplificar el circuit).

• Oscil·loscopi  (si  no  es  disposa  al  laboratori  d'oscil·loscopis,  es  pot  emprar  un
oscil·loscopi de baix cost, com els basats en el DSO138 o DSO150, dels quals podem
trobar versions ja acoblades, o kits per acoblar (que poden ser interessants com a
pràctica de soldatge de components).

• Potenciòmetre.

• Polsador.

• Multímetre. Una opció interessant enlloc dels multímetres tradicionals poden ser els
dispositius com el DSN-VC288, que ens permeten mesurar alhora el corrent i la tensió
en un punt, i, donat el seu baix cost, ens pot permetre que cada alumne disposi d’un
parell.

• Kit controlador motor DC (basat en L298 o similar).
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 6.4.4.3 Planificació

Tenint  en  compte  els  antecedents  enunciats,  aquesta  pràctica  es  pot  desenvolupar  en  sis
sessions:

Duració Fase* Àrea Contingut

1 2 h PS Laboratori
electrònica

Part I: 
• Muntatge del circuit i caracterització motor.

2 1 h I Electrònica Sessió de consolidació dels aprenentatges:
• Característiques del motor DC.

3 2 h PS Laboratori
electrònica

Part II:
• Recerca de documentació proposada.
• Muntatge circuit.

4 1 h I Electrònica Sessió de consolidació dels aprenentatges:
• Quin és el mètode més eficient per controlar la velocitat d’un

motor DC?

5 2 h PS Laboratori
electrònica

Part III:
• Anàlisi xip L298
• Muntatge circuit

6 1 h I Electrònica Sessió de consolidació dels aprenentatges:
• Mosfet o L298? 

Fases:

• PS (problem solving):  l’alumne segueix  l’enunciat  intentant  respondre les qüestions
plantejades de forma autònoma o amb molt poc suport del professorat.

• I (instrucció): el professor dirigeix un debat a partir de les conclusions dels alumnes a la
fase de PS per acabar exposant els conceptes correctes.

 6.4.4.4 Enunciat

El control d’un motor és una de les funcions més habituals d’un microcontrolador i essencial en
molts altres tipus de projectes (des de una rentadora, un cotxe, els moviments d’un robot...).

En aquest cas ens centrarem en un tipus de motor concret, el motor DC i tractarem de resoldre
la qüestió:

• Quin és el mètode més eficient per controlar un motor DC?

Part I: coneixent el motor DC

Abans de connectar el motor a l’Arduino anem a mirar algunes característiques bàsiques del
nostre motor. Per fer-ho, munta el següent circuit.
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Prem el polsador i ves mesurant els valors del corrent i el voltatge a l’entrada del motor. Fes-ho
en  rodatge  lliure  (deixant-lo  girar  lliurement),  i  també,  estrenyent  l’eix  fins  que  el  paris
completament (no el mantinguis així massa temps, es podria cremar).

• Quina relació trobes entre el corrent, el voltatge i la velocitat del motor?

• Quina relació trobes entre el corrent i la força que has de fer per parar el motor?

Fes una recerca sobre les  característiques d’un  motor  DC i  corrobora-ho amb el  que has
experimentat.

Ara  anem  a  mirar  que  succeeix  quan  arrenquem  o  parem  un  motor.  Mesura  amb  un
oscil·loscopi el voltatge als borns del motor. Primer, configura l’oscil·loscopi en mode de captura
única, pendent pujant, nivell de trigger per sobre de 0, i prem breument el polsador. Repeteix
l’operació però ara amb pendent baixant i nivell de trigger per sota de 0.

• Com són els valors de tensió en els instants de connexió i desconnexió del motor?
Com podem evitar que aquests valors puguin fer malbé altres components del circuit?

• Donada la informació que has recopilat,  què necessitem per controlar un motor DC
amb Arduino?

Part II: controlant la velocitat

A  la  primera  sessió  ja  hem  vist  una  manera  senzilla  de  controlar  la  velocitat  del  motor
mitjançant una resistència variable. Però,

• Quina potència es dissipa a la resistència? és energèticament eficient aquest sistema?

• Com emulem una resistència variable amb un microcontrolador?

Analitza el següent circuit. Fes una recerca sobre la capacitància d’entrada d’un Mosfet, i les
resistències pull-up, pull-down per entendre la funció de Rg i R1.

Quina és la funció del díode D?
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Fig 7: Esquema elèctric del muntatge per caracteritzar un motor DC



Aprofita aquest esquema per dissenyar un circuit, basat en Arduino, que permeti controlar la
velocitat del motor.

• Quin tipus de senyal fem servir per controlar la velocitat del motor? 

• Quins avantatges/inconvenients té aquest sistema enfront el de la sessió anterior?

Part III: control avançat del motor

Al mercat tenim diverses opcions de circuits que implementen els components més habituals en
el control de motors. Molts d’aquests circuits es basen en el xip L298.

Fes una recerca sobre aquest xip (sobretot, no t’oblidis d’obtenir el seu full d’especificacions) i
analitza els seus components interns i funcionalitat.

El circuit que farem servir en aquesta pràctica té el següent esquema:

Disseny d'activitats PBL i aprenentatge cooperatiu, basades en Arduino, per l’ensenyament de 
matèries TIC i electrònica a estudiants de cicles formatius d'electrònica i informàtica.

38

Fig 8: Esquema electrònic del circuit per controlar la velocitat d'un motor DC amb un senyal PWM



Compara l’esquema i el que has trobat sobre el L298 amb el que has après a les sessions
anteriors i dissenya un circuit que permeti controlar la velocitat i la direcció de gir del motor.

• Quins avantatges/desavantatges té aquest esquema enfront l’ús del Mosfet? 

 6.4.4.5 Adaptació a Raspberry Pi

La dificultat per adaptar aquesta pràctica a la Raspberry Pi es deriva de la tensió de sortida dels
pins digitals (3.3V). Aquesta tensió és insuficient per fer commutar el Mosfet de manera eficient
i es fa necessari una etapa prèvia d’adaptació d’aquesta senyal, complicant el circuit (tenim
l’opció d’usar directament el Mosfet tot i que no sigui eficient).

D’altra banda, això ens dona l’oportunitat d’introduir i fer servir un dispositiu nou, com pot ser un
transistor BJT i mostrar un ús conjunt amb un Mosfet, comparant les seves característiques i
funcionalitats diferents.

 6.4.4.6 Orientació pedagògica

Proposem una  primera  sessió  on  l’alumne,  sense  cap  coneixement  previ,  experimenti  les
diferents característiques d’un motor DC, específicament, les relacions entre el parell, corrent,
voltatge i velocitat de gir.

Si  es  disposa  de  material  adequat,  pot  ser  molt  interessant  que  facin  una  caracterització
rigorosa, mesurant tant el parell  com la velocitat gir.  Podem emprar instruments de mesura
(com un dinamòmetre i un tacòmetre, inclús podem fer una activitat prèvia de construcció d’un
tacòmetre amb el propi Arduino).

També podem fer servir algun muntatge creatiu, com un ‘ascensor’, acoblant a l’eix del motor
un fil d’una determinada longitud, i, a l’altre extrem, una plataforma on posar diferents pesos.
Mesurant el temps que el motor triga en fer pujar el pes una determinada longitud, podem
calcular la seva velocitat i el parell entregat.

Finalment, proposem, mitjançant l’oscil·loscopi, capturar els pics de voltatge que es produeixen
en  una  càrrega  inductiva  enfront  variacions  brusques  del  corrent  (en  les  connexions  i
desconnexions) i que poden provocar danys a altres components del circuit.
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Fig 9: Esquema electrònic d'una placa basada en el xip L298



En la segona part ens enfrontem al control de velocitat del motor de manera eficient. 

L’alumne ha vist a la primera part que és suficient amb una resistència per controlar la velocitat.
Ara, però, ha de ser conscient de les ineficiències i dificultats que presenta aquest sistema:

• La potència consumida per la resistència.

• Segons la velocitat i càrrega desitjades, fem treballar al motor fora de les condicions
nominals, provocant noves ineficiències.

• No podem (fàcilment) emular una resistència variable amb un microcontrolador.

Per altra  banda,  amb un microcontrolador,  disposem de la  eina apropiada per  controlar  la
velocitat de manera natural: el senyal PWM. 

En aquest cas, mostrem a l’alumne l’esquema del circuit correcte i li demanem que recerqui la
funció  de  cadascun dels  components  (en  aquest  cas  considerem que  és  millor  mostrar  a
l’alumne la  solució  correcta  doncs hi  ha moltes  fonts  a  internet  amb esquemes no del  tot
correctes, i podrien generar confusió).

Finalment, en la tercera part, mostrem l’ús d’un dels kits de control de motors més habituals en
el món OSHW. Aquest kit incorpora tots el components necessaris per connectar directament al
dispositiu OSHW i controlar el motor, tant en velocitat, com la direcció de gir (i podem controlar
dos motors alhora).

Tot i els seus avantatges, fem reflexionar a l’alumne sobre quan és pertinent el seu ús, tenint en
compte, per exemple, el cost, o les dimensions, ...

 6.4.4.7 Orientacions DUA

En la primera part, atès que es tracta d’una activitat bastant mecànica i senzilla, podem fer
grups heterogenis  on les reflexions dels  alumnes més avançats poden ajudar a la  resta a
entendre millor el funcionament del motor.

En la segona i, sobretot, la tercera part, pot ser positiu afegir alguna complexitat pels alumnes
més avançats, com simular la programació d’un ascensor, el programa d’una rentadora, ... 

 6.4.5 Activitat 5: control automàtic del PH

Aquesta activitat és un exemple de com es poden dissenyar projectes transversals a diferents
cicles formatius.

El control del pH d’un dipòsit d’aigua es pot aplicar a mòduls de laboratori químic, o de biologia.
Per exemple, en aquest cas ens centrarem en un ús que pot ser interessant inclús a nivell
domèstic: el control del pH d’un aquari.

Aquí ens centrarem en la part més tècnica del projecte, però es donen les pautes per dissenyar
la part biològica. 
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 6.4.5.1 Antecedents

En un aquari plantat (un aquari on, a més dels peixos, hi tenim plantes aquàtiques naturals), el
nivell de pH ve determinat, per una banda, per les propietats del propi aigua emprat en les
renovacions  hídriques  del  aquari,  així  com pels  minerals  de diversos components  (arenes,
decoració, auditius...) i, per l’altra, per la concentració de CO2 a l’aigua.

Si els primers factors determinen un valor de pH relativament estable, la concentració de CO2
varia per diversos factors:

• El  moviment  de  l’aigua  causat  per  la  bomba  de  reciclat  de  l’aigua  incrementa
l’oxigenació d’aquesta i la pèrdua de CO2, elevant el pH.

• Amb la llum solar (o una adequada il·luminació artificial), les plantes fan la fotosíntesi,
consumint CO2 i generant O2, elevant el pH.

• Sense llum, la respiració de plantes i peixos, consumeixen O2 i generen CO2, reduint
el nivell de pH.

Aquests factors fan que, tant els nivells de O2 i CO2 fluctuïn, fent variar el nivell del pH. Tant
els nivells d’O2 com el nivell de pH influeixen molt en la qualitat de vida dels peixos, podent
provocar la seva mort si es surten de certs límits.

Establir aquests límits, així com els mecanismes de control, que acabaran convertint-se en un
conjunt de requeriments tècnics, serà la missió del grup de biologia que col·labora en aquesta
activitat.

En quant a la part tècnica, els alumnes s’enfrontaran als següents reptes:

• Les sondes per mesurar el pH són uns instruments que generen una senyal elèctrica
proporcional al pH, però de voltatge extremadament baix i amb una alta impedància.
Això provoca que, per obtenir mesures de certa precisió, haguem d’adequar aquest
senyal al ADC del Arduino, mitjançant una amplificador operacional o dispositiu similar.

• El senyal proporcionat per la sonda de pH es veu influenciada per la temperatura. Els
alumnes hauran d’integrar, doncs, una sonda de temperatura per líquids i programar
els càlculs a l’Arduino per obtenir el valor del pH a partir de dues variables: voltatge
proporcionat per la sonda i temperatura.

•  La injecció de CO2 a l’aigua es fa mitjançant una vàlvula de solenoide (normalment
tancada).  Aquestes vàlvules no es poden mantenir  obertes massa temps doncs el
solenoide genera calor i pot arribar a cremar-se. És necessari doncs, un sistema de
control  que  impedeixi  mantenir  la  vàlvula  més  enllà  d’un  determinat  temps  i  la
mantingui tancada el temps necessari per que es refredi (aquest control es podria fer
mitjançant  una  segona  sonda  de  temperatura,  però,  per  no  complicar  massa
l’electrònica, es pot fer per temps, que els alumnes poden determinar fent funcionar la
vàlvula).

A més, tornarem a incidir en dos punts ja experimentats en l’activitat 3:

• Les vàlvules solenoide requereixen uns voltatges i corrents massa elevats per Arduino
i, per tant, haurem de fer servir relés o dispositius similars pel seu control.

• El control de pH requerirà del disseny d’una màquina d’estats per implementar una
programació eficient i modular.

Disseny d'activitats PBL i aprenentatge cooperatiu, basades en Arduino, per l’ensenyament de 
matèries TIC i electrònica a estudiants de cicles formatius d'electrònica i informàtica.

41



 6.4.5.2 Material

• Dispositiu OSHW (en cas de la Raspberry Pi hem d’afegir un ADC com el ADS1115).

• Sonda pH (per  exemple  E201-C-9).  NOTA: es  venen molts  kits  que  incorporen  la
sonda  i  un  circuit  adaptador  per  connectar-la  directament  a  l’Arduino.  Un  objectiu
d’aquesta  pràctica,  però,  és  introduir  el  concepte  d’impedància  i  els  amplificadors,
llavors no considerem l’ús d’aquests dispositius.

• Vàlvula  solenoide  adequada  per  gasos  (per  exemple,  https://www.amazon.es/V
%C3%A1lvula-solenoide-neum%C3%A1tica-aluminio-Normalmente/dp/B01M0UEISP/
ref=sr_1_2?__mk_es_es=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=valvula+solenoide+co2+acuario+12V&qid=159
1172953&sr=8-2 , però hi han molts models similars diferents de baix cost al mercat).

• Dispositiu commutador de potència adequat a la vàlvula de solenoide escollida.

• Joc de resistències.

• Potenciòmetre.

• Multímetre.

• Joc de cargols, femelles, tubs de connexió i ampolles de reactius per generar CO2.
Suposem que aquest material estarà disponible al laboratori. Es pot trobar al mercat un
kit  orientat  a  la  injecció  de  CO2  en  aquaris  de  baix  cost  (
https://www.amazon.es/Anself-sistema-generador-accesorio-necesidad/dp/
B06ZY86Q5R/ref=sr_1_8?__mk_es_es=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&crid=39Z5S31IFUKX&dchild=1&keywords=kit+co2+acuario&qid=15
91173525&sprefix=kit+co2+%2Caps%2C161&sr=8-8 )

 6.4.5.3 Planificació

Tenint  en  compte  els  antecedents  enunciats,  aquesta  pràctica  es  pot  desenvolupar  en  sis
sessions i un total de 13 hores:

Duració Fase* Àrea Contingut

1 2 h I Indiferent Sessió prèvia: 
• Presentació grups.
• Plantejament problema.
• Primeres idees i disseny funcional inicial.

2 2 h PS Biologia +  
electrònica

Part I: coneixent la sonda pH
• Preparació solucions de pH conegut.
• Caracterització sonda pH.

3 1 h I Electrònica Part I:
• Per què no funciona la  sonda pH?. Introducció al  Mosfet

treballant en zona lineal.

4 2 h PS Biologia +  
electrònica

Part II:
• Caracterització de la vàlvula de solenoide.
• Proves d’injecció de CO2 a l’aigua

5 2 h PS+I Informàtica Part III
• Introducció interrupcions i processos paral·lels
• Disseny diagrama d’estats
• Implementació programa

6 2+2 h PS Biologia +  
electrònica

Part IV
• Muntatge final
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Fases:

• PS (problem solving):  l’alumne segueix  l’enunciat  intentant  respondre les qüestions
plantejades de forma autònoma o amb molt poc suport del professorat.

• I (instrucció): el professor dirigeix un debat a partir de les conclusions dels alumnes a la
fase de PS per acabar exposant els conceptes correctes.

 6.4.5.4 Enunciat

Dos factors que influeixen de manera determinant en la qualitat de vida (i en la supervivència)
dels éssers vius a l’aigua són els nivells de CO2 i el pH. En un ecosistema natural (un llac o un
riu),  aquests nivells es mantenen estables donada la quantitat d’aigua i diversos processos
naturals.

En un entorn artificial, com un aquari, amb molt poca quantitat d’aigua (en comparació amb
l’entorn natural), aquests nivells poden fluctuar perillosament per qualsevol canvi petit. De fet,
les diferències de llum entre el dia i la nit (degut a la fotosíntesi de les plantes), són un dels
factors a tenir en compte.

La pregunta que ens fem és:

• Com  podem  assegurar  un  ambient  adequat  a  l’aquari  pels  nostres  peixos  i
plantes?

Els  companys  de  biologia  han  fet  una  recerca  sobre  els  nivells  òptims  i  els  factors  que
influeixen en la seva estabilitat. Conjuntament amb ells, penseu el disseny (a nivell funcional)
d’un dispositiu per controlar el nivell de pH i CO2 en un tanc d’aigua. Penseu els següents
blocs:

• Com mesurarem el nivell de pH

• Com generarem i injectarem el CO2 a l’aigua

Part I: coneixent la sonda de pH

Els  companys  de  biologia  prepararan  diverses  solucions  amb  nivells  de  pH  diferents  i
conegudes.

Introdueix  la  sonda  en  les  diferents  solucions  i  mesura  el  voltatge  proporcionat  amb  un
voltímetre. Obtens alguna mesura?

Implementa ara un senzill  circuit  per llegir  la sortida de la sonda directament amb Arduino.
Quins valors obtens en les diferents solucions? Obtens una lectura estable i precisa? 

La  sonda  que  fem  servir  és  aquesta:  https://www.banggood.com/E-201-C-9-PH-Electrode-
Probe-BNC-Connector-for-Aquarium-PH-Controller-Meter-Sensor-Water-Quality-Tester-p-
1499323.html?rmmds=detail-left-hotproducts__3&cur_warehouse=CN

A continuació tens les seves dades tècniques:
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Fixa’t-hi en la dada  ‘Internal resistance’ (de vegades també la trobarem com impedància de
sortida) i  ens dona una idea de la capacitat del dispositiu per mantenir  constant el voltatge
independentment del corrent que li demanen. 

De la mateixa manera,  consulta a les especificacions de l’Arduino,  la impedància d’entrada
(anomenada resistència de referencia interna).

Tenint en compte aquests paràmetres, i el potencial (voltatge) que genera la sonda, raona per
què no és possible obtenir una mesura precisa i estable amb la sonda connectada directament
a l’Arduino.

Per  solucionar  el  problema,  fes  una  recerca  sobre  els  dispositius  Mosfet,  i  les  propietats
comparades amb la resta de dispositius transistors.

Pot  el  següent  circuit  adaptar  la  senyal  de  la  sonda  per  ser  mesurada  correctament  per
l’Arduino? Quina utilitat pot tenir RV1? Per què serveix R1? Quin serà el seu valor? Raona la
resposta.
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Fig 10: Especificacions tècniques de la sonda pH E201-C-9

Fig 11: Esquema electrònic per adaptar el senyal de sortida d'una sonda pH a un convertidor ADC



Munta el circuit i mesura els voltatges obtinguts amb les diferents dissolucions preparades pels
teus companys de laboratori. Contrasta amb els teus companys si la relació obtinguda segueix
l’equació de Nernst.

Finalment,  respondrem  la  pregunta,  com  afecta  la  temperatura  a  la  mesura  del  pH?  Per
respondre,  segueix el  mateix esquema de l’apartat  anterior,  però posant les dissolucions a
diferents temperatures.

Amb aquestes dades has de esbrinar el model matemàtic per calcular el valor del pH a partir de
la mesura de la sonda i de la temperatura. Aquest model l’hauràs d’implementar en el programa
de l’Arduino.

Finalment, malgrat les adaptacions fetes, la mesura encara és variable. Això és degut al soroll
electrònic, que, donat les dèbils senyals amb les que treballen, es veuen afectats. Per fer una
mesura més precisa i estable, agafarem un nombre determinat de mesures i en farem la mitja.

Part II: coneixent la vàlvula de solenoide

Fes una recerca sobre el funcionament de les vàlvules solenoides. Dissenya e implementa un
circuit per controlar l’obertura/tancament de la vàlvula mitjançant un interruptor.

Quant puja la temperatura de la vàlvula quan està oberta? Anota el temps que pot estar oberta
sense que es percebi un increment de temperatura. Després, anota el temps necessari per que
la vàlvula es refredi.

Fes un programa per tal que la vàlvula s’obri i es tanqui amb els valors anteriors contínuament.
Si amb el temps perceps que la vàlvula és calenta, ajusta els valors anteriors (preferiblement el
temps d’obertura) per tal que la vàlvula es mantingui fresca durant tot el funcionament.

Part III: interrupcions i processos paral·lels

El  nostre  sistema  ha  de  fer  dues  coses  ben  diferents  e  independents  (tot  i  que  estan
relacionades): per una banda, hem d’anar prendre mesures del pH i fer la mitjan dels 10 últims
valors. Per altra banda, hem d’anar controlant l’obertura i tancament de la vàlvula.

Amb una CPU d’un únic core (com el cas de l’Arduino), no podem fer dos tasques alhora, però
si  podem  intercalar-les  donant  la  impressió  que  s’executen  de  manera  paral·lela.  Això
s’aconsegueix mitjançant les interrupcions.

Fes una recerca del funcionament de les interrupcions a l’Arduino i fes un programa que, a
intervals regulars, i fora del bucle principal, executi la funció de prendre una nova mesura del
pH i calculi la mitjana dels 10 últims valors (pots substituir la sonda per un potenciòmetre si no
disposes de les dissolucions amb el pH).

Com a tasca principal, dissenya el diagrama d’estats dels sistema tenint en compte l’obertura o
tancament de la vàlvula en funció del pH mesurat, el pH objectiu i el temps que la vàlvula porta
oberta (per evitar calentaments).

Es podria fer a l’inrevés? (és a dir, prendre les mesures i calcular el pH al bucle principal i
gestionar  l’obertura/tancament  de  la  vàlvula  mitjançant  interrupcions).  Compara  les  dues
alternatives.
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Part IV: el muntatge final

Finalment, amb tots els coneixements i dissenys fets a les parts anteriors, feu el muntatge final.

Pel disseny final penseu:

• De quina manera podrà l’usuari fer el calibratge de la sonda.

• De quina manera podrà l’usuari establir el pH objectiu.

• De quina manera podrà l’usuari conèixer el valor del pH mesurat.

• Afegiu una alarma si el pH està fora de l’objectiu.

 6.4.5.5 Adaptació Raspberry Pi

La única adaptació necessària per implementar aquesta activitat amb la Raspberry Pi és la
incorporació  d’un  ADC  extern  (com  el  ADS1115),  atès  que  la  Raspberry  Pi  no  disposa
d’entrades analògiques.

Això comporta també la introducció a les biblioteques per accedir a la lectura de les mesures
d’aquest ADC.

 6.4.5.6 Orientació pedagògica

Entenem que la col·laboració amb un grup d’alumnes amb un perfil tan diferent als electrònic ha
de ser un incentiu motivacional molt important i enriquidor. Els alumnes d’electrònica podran
experimentar  amb usos dels  seus muntatges molt  diferents  als habituals purament tècnics.
D’altra banda, els alumnes de biologia o laboratori podran visualitzar el funcionament intern de
dispositius  de  mesura  i  la  seva  complexitat.  Però  sobretot,  podran  experimentar  com  la
col·laboració entre diferents disciplines pot resoldre situacions complexes de la vida real.

La primera sessió ha de servir per que els equips es coneixen i comencen a intercanviar idees,
problemes i possibles solucions: els alumnes de biologia hauran d’exposar la problemàtica, per
què necessitem controlar el pH i com ho farem mitjançant la injecció de CO2. 

Establert el punt de partida, comencem a investigar les solucions. En primer lloc, com mesurem
el pH de manera que puguem després introduir aquesta mesura en un dispositiu capaç d’actuar
en funció del valor mesurat. En aquest cas la sonda pH.

En la primera part del coneixement de la sonda provocarem un petit fracàs: els alumnes de
biologia hauran preparat dissolucions amb pH coneguts, però la sonda, directament connectada
a un multímetre o al dispositiu  OSHW és incapaç de donar cap mesura.  S’ha d’establir  un
debat, per què? són incorrectes les dissolucions preparades? Estan trencades les sondes pH
(totes alhora)? 

Llavors el professor ha de tornar a incidir en la importància del full d’especificacions i d’entendre
els seus paràmetres. En aquest cas, la resistència interna, que pot arribar als 250 Mohms, fa
que qualsevol  petit  corrent  que consumeixi  l’aparell  de mesura (ja  sigui  el  multímetre  o el
convertidor ADC) provoca una gran caiguda de tensió a la sortida de la sonda pH que, sumat al
petit voltatge generat per aquesta, fa inservible la mesura.

En  aquest  punt  el  professor  d’electrònica  introdueix  els  dispositius  Mosfet,  adequats  per
resoldre la situació (com alternativa, depenent del contingut que consideri el professor, es pot
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solucionar també amb amplificadors operacionals, tenint en compte sempre que necessitem
una molt alta impedància d’entrada).

Entenem  que,  donada  la  complexitat  d’aquests  dispositius,  serà  més  eficaç  una  sessió
d’instrucció directa on s’expliquin els conceptes bàsics i, sobretot, aprendre a llegir i entendre
els  fulls  d’especificacions  d’aquests  dispositius,  amb  especial  èmfasi  als  gràfics  que  ens
permetran  dissenyar  els  circuits  adequats  per  fer  treballar  al  Mosfet  en  la  zona  que  ens
interessi.

Després de la instrucció directa, l’alumne pot experimentar els conceptes explicats directament
amb el circuit dissenyat per mesurar el pH correctament.

A  continuació  els  alumnes  s’enfronten  amb  un  altre  problema:  la  mesura  del  pH  es  veu
influenciada per la temperatura.  Aquí el  professor introduirà les sondes de temperatura.  En
aquest cas, la incorporació d’aquest dispositiu no ha de portar cap complicació doncs el seu
funcionament  és  bàsicament  el  mateix  que  els  dels  dispositius  LDR introduïts  a  l’activitat
anterior.

La  segona  part  (coneixement  de  la  vàlvula  de  solenoide)  no  ha  de  comportar  inicialment
problemes, el seu control és bàsicament el mateix que el control de la lluminària.

En aquest  cas,  però,  els alumnes comprovaran com es reescalfa la bobina el  que,  com a
mínim, suposa una ineficiència energètica. En algunes vàlvules barates, el reescalfament és
tan gran que pot arribar a cremar el propi dispositiu o provocar incendis, fet que s’anuncia al full
d’especificacions. També hi ha al mercat vàlvules dissenyades per poder mantenir-se obertes
constantment sense cap reescalfament problemàtic.  

En qualsevol cas, els alumnes de biologia poden explicar que no és convenient la injecció d’una
gran quantitat de CO2 a l’aigua, doncs el CO2 necessita temps per dissoldre’s adequadament i
si ho fem massa ràpid, una part significativa del CO2 s’escaparà directament del tanc en forma
de bombolla, i el dispositiu serà ineficient.

El fet de no poder deixar la vàlvula oberta indefinidament afegeix un grau de complexitat a la
programació interessant i  que ens portarà a la introducció del concepte de programació de
processos paral·lels

Tal com vam fer a l’activitat anterior, podem deixar als alumnes dissenyar els seus algoritmes
sense la introducció d’aquest concepte. Sense la programació paral·lela els alumnes es veuran
forçats a un diagrama d’estats complex i un disseny poc flexible (els dos processos, control de
la vàlvula i mesura del pH hauran d’anar intercalats).

Mitjançant  la  tècnica  del  debat,  on els  diferents  grups  presenten  les  seves alternatives,  el
professor  haurà  d’anar  introduint  els  problemes  que  comporten  les  diferents  solucions  per
acabar proposant la programació en paral·lel.

 6.4.5.7 Orientacions DUA

Aquesta activitat comporta certa complexitat donat els diferents elements i coneixements que
s’han d’integrar, i, de fet, es pot plantejar com un petit projecte i dissenyar com un ABP. 

Pensem que és una activitat idònia per plantejar grups heterogenis, potenciant la diversitat.
Aquesta configuració ens ajudarà a evitar els problemes derivats de les diferents capacitats
entre alumnes, atès que probablement tots trobaran algun element en el que poden aportar. 

Disseny d'activitats PBL i aprenentatge cooperatiu, basades en Arduino, per l’ensenyament de 
matèries TIC i electrònica a estudiants de cicles formatius d'electrònica i informàtica.

47



La novetat  que  suposa  el  treballar  amb  alumnes de  perfils  tan  diferents  i  la  temàtica  del
projecte, allunyada del dia a dia d’un cicle d’electrònica, entenem que ha de facilitar un alt nivell
de  motivació  de  l’alumnat  i  evitar  així  un  dels  problemes  dels  grups  heterogenis:  que  els
alumnes amb menys capacitat es desconnectin de l’activitat, deixant tot el treball per la resta. 

 6.4.6 Activitat 6: reinventant internet

Una de les dificultats dels alumnes a les unitats formatives de xarxes és visualitzar el concepte
de les capes OSI. Les capes OSI representen la metodologia per la qual,  un problema tan
complex, com és la transmissió d’informació entre ordinadors, es divideix en problemes més
petits i resolubles. Així, la capa més baixa tracta únicament de resoldre la transmissió de bits
mitjançant senyals elèctrics (o d’altra natura, com òptics, en el cas de fibra òptica). La següent
capa resol el problema de com indicar el destí físic de la informació, etc, fins arribar a l'última
capa, encarregada d’interaccionar amb les aplicacions per transmetre la informació d’alt nivell.

Així doncs, un problema que pot resultar extremadament complex, com la transmissió d’una
pàgina  web  amb  contingut  multimèdia  i  enllaços,  es  divideix  en  capes  que  van  tractant
problemes més petits.

Aquesta activitat pretén emular la situació en la que es trobaven els primers enginyers que van
tractar la transmissió d’informació entre ordinadors, mostrant a l’alumne com es pot enfrontar a
problemes complexos, i  experimentant en primera persona com es va arribar al disseny del
model OSI, la seva eficàcia i raó de ser.

Aquesta activitat es pot realitzar de manera autònoma pels alumnes de unitats formatives de
xarxes, però és una excel·lent oportunitat (i probablement obtindrem millors solucions) si la fem
conjuntament amb alumnes d’electrònica.

 6.4.6.1 Antecedents

Des del punt de vista electrònic, aquesta activitat no representa cap dificultat (de fet, es pot
resoldre connectant directament un pin de sortida sortida digital d’un dispositiu OSHW amb un
pin  d’entrada  digital  del  receptor,  i  viceversa,  doncs  cada  dispositiu  ha  de  poder  fer  de
transmissor i receptor alhora.

Si fem l’activitat conjuntament amb alumnes d’electrònica, llavors podem afegir  complexitat en
aquesta part que milloraran la solució (veure apartat d’orientació pedagògica).

La part de programació en aquest cas és més complexa, motiu pel qual considerem que en
aquest cas pot ser més adient l’ús de Raspberry Pi enlloc d’Arduino, atès que ens permetrà l’ús
de  llenguatges  de  més alt  nivell  (com Python)  i  una  interacció  amb  l’usuari  més senzilla,
mitjançant un teclat i una pantalla, i un sistema operatiu d’alt nivell.
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 6.4.6.2 Planificació

Tenint en compte els antecedents enunciats, aquesta pràctica es pot desenvolupar en tretze
sessions i un total de 19 hores:

Duració Fase* Àrea Contingut

1 1 h PS Laboratori
electrònica

Part I: 
• Transmetre un bit.

2 1 h I Xarxes Sessió de consolidació dels aprenentatges:
• La capa física en el model OSI.

3 2 h PS Laboratori
electrònica

Part I:
• Transmetre un tren de bits.

4 1 h I Programació Part I:
• Introducció  a  les  interrupcions  (detecció  d’inici  d’una

transmissió).

5 2 h PS Laboratori
electrònica

Part II:
• Transmetre un caràcter.

6 1 h I Programació Part II
• Codificació de caràcters en binari.

7 2 h PS Laboratori 
electrònica

Part III:
• Transmetre un missatge

8 1 h I Xarxes Part III:
• Detecció d’inici/final dels missatges

9 2 h PS Laboratori 
electrònica

Part IV:
• Control d’errors en la transmissió

10 1 h I Programació Part IV:
• Introducció a la màquina d’estats

11 1 h I Xarxes Part IV:
• Mecanismes de control d’errors

12 2+2 h PS Laboratori 
electrònica

Part V:
• Implementació final

13 2 h I Laboratori 
electrònica

Part V:
• Probes finals de la competició

Fases:

• PS (problem solving):  l’alumne segueix  l’enunciat  intentant  respondre les qüestions
plantejades de forma autònoma o amb molt poc suport del professorat.

• I (instrucció): el professor dirigeix un debat a partir de les conclusions dels alumnes a la
fase de PS per acabar exposant els conceptes correctes.
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 6.4.6.3 Enunciat

L’objectiu d’aquesta activitat és esbrinar

• Com es comuniquen les màquines?

Evidentment, podrien fer servir les shields d’Ethernet, però la idea és viatjar a l’època on encara
no existia internet i emular, en certa manera, la situació dels primers creadors de les xarxes
informàtiques.  Per  això,  únicament  emprarem  les  entrades/sortides  digitals  del
microcontrolador.

Tenim el  següent  context:  volem enviar  missatges  entre  dos Arduinos Tots  dos poden fer
d'emissor o de receptor del missatge, i el poden enviar en qualsevol moment.

Farem una competició entre els grups de la classe. El repte és aconseguir la transmissió d’un
missatge secret, amb la major velocitat possible, a la major distància possible, i amb el menor
nombre de cables possible. Els dos Arduinos que es comuniquin han de ser idèntics (igual
circuit electrònic i igual programació).

El funcionament serà el següent:

• Cada dispositiu tindrà tres polsadors. Segons el polsador que es premi, el dispositiu
enviarà un de tres missatges.

• Cada dispositiu tindrà quatre LEDs de colors diferents. Segons el missatge que es rebi,
s’encendrà el LED d’un color determinat. Si es rep un missatge desconegut, s’encendrà
el LED blanc.

• El dia de la competició cada grup es dividirà en dos (cada part gestionarà un dels dos
dispositius).  El  professor  donarà a  cada part  els  missatges que ha d’enviar  el  seu
dispositiu amb cada polsador, i el color del LED que ha d’encendre segons el missatge
rebut (els missatge d’enviament i de recepció poden ser diferents, i també diferents per
cada dispositiu).

Per abordar el repte penseu en les següents qüestions:

• Com convertim un missatge de text en senyals elèctrics?

• Com convertim un senyal elèctric en text? Com detectem cada caràcter del missatge? 

• Com detectem si l’altre dispositiu vol enviar un missatge? Com gestionem si ambdós
volen enviar a la vegada?

• Com detectem quan l’altre dispositiu ha acabat d’enviar el missatge?

En una primera fase contesteu les preguntes i dissenyeu i implementeu el sistema. Ajusteu o
canvieu  el  disseny  segons  el  funcionament  de  la  implementació.  Treballeu  amb  baixes
velocitats i distàncies properes (cablejat curt).

Una vegada tingueu un sistema funcional, proveu de treballar d’incrementar la velocitat (o la
distància) i comproveu els límits de funcionament. Analitzeu els problemes que surten i mireu si
podeu solucionar-los.
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 6.4.6.4 Orientació pedagògica

La primera sessió, comencem plantejant el problema (sense entrar encara en la competició).
Proposem organitzar una sessió en format pluja de idees de tot el grup classe sobre possibles
formes d’afrontar la solució.

La pregunta a resoldre és:

• Com enviem un missatge de text a través d’un cable elèctric?

Probablement no trigaran en proposar fer servir  el codi Ascii  i convertir  els 0 i  1 binaris en
senyals elèctrics (si algun grup proposa algun altre sistema de codificació, com ara Morse,
millor, podrem comparar els diversos sistemes de codificació).

En aquest punt la pregunta es transforma en:

• Com enviem un bit a través d’un cable?

I hem passat d’analitzar el problema des del punt de vista més funcional (enviar un missatge) al
punt de vista més físic (senyals elèctrics).

En  aquest  punt  podem  proposar  ja  el  repte  competitiu  i  els  grups  poden  començar  a
implementar solucions per enviar aquest primer ‘bit’.

A partir d’aquí comencem a analitzar el problema des de baix (nivell físic) cap a les capes més
funcionals i únicament en una direcció (un dispositiu fa d’emissor i l’altre de receptor): segons
avancin en la implementació hauran de solucionar diferents reptes:

• Com enviem una sèrie de bits? Aquí hauran de resoldre qüestions com la duració d’un
bit, la sincronització entre els dispositius o altres sistemes que puguin sortir.

• Com detectem l’inici i el final d’una transmissió d’una sèrie de bits? (incloent informació
a l’inici de la transmissió sobre el nombre de bits de la comunicació? Implementem un
codi per identificar el final? Transmetem ràfegues totes de la mateixa longitud?) 

Dissenyada la capa més física, passem a analitzar la transmissió de caràcters.

• Com codifiquem els caràcters? L’opció més directa seria mitjançant el codi Ascii, però,
si el missatge és únicament text, ens podem estalviar bits?

• Quin algoritme fem servir per convertir els caràcters a bits? Com passem els bits a la
capa física?

• Quin  algoritme  fem  servir  per  anar  recopilant  els  bits  rebuts  per  la  capa  física  i
convertir-los en caràcters?

Finalment,  cal  dissenyar  l’algoritme  que  detecti  la  pulsació  d’un  interruptor  i  provoqui
l’enviament del missatge adequat.  Igualment,  al  receptor,  cal  dissenyar l’algoritme que vagi
recopilant els caràcters rebuts i vagi formant la frase. Una vegada se l’informi que la transmissió
ha finalitzat, hem d’encendre el LED indicat segons el missatge rebut.

Feta una primera implementació, animem als alumnes a testejar els límits de la seva solució:

• Quina és la velocitat màxima de transmissió de bits? La podem optimitzar?

• Quina és la distància màxima de transmissió? (fent ús de cables llargs podem veure
com es degrada el senyal mitjançant un oscil·loscopi)
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• Com reacciona el sistema quan es produeix un error en la transmissió? Podem millorar
la reacció (forçant una retransmissió)?

• Què passa  si  demanem enviar  un nou missatge mentre  encara  s’està  transmetent
l’anterior? El guardem per enviar-ho després o es descarta?

• Com avisem a l’emissor que el missatge s’ha rebut?

Aquestes preguntes forçaran a l’alumne a revisar la seva solució, aportant millores i requerint
cada vegada una programació millor estructurada. Per exemple, si no volem perdre l’enviament
de missatges haurem d’implementar algun tipus de paral·lelisme per tal de detectar pulsacions
dels interruptor encara que estem enviant un missatge. També requerirem de la implementació
d’una màquina d’estats per tenir una programació flexible.

Finalment  farem les  adaptacions  per  poder  fer  transmissions  bidireccionals  (els  dispositius
hauran de funcionar com a emissors i receptors indistintament. Aquí haurem de resoldre:

• Com passem de mode ‘emissor’ a mode ‘receptor’?

• Que passa si demanem enviar un missatge mentre s’està rebent un altre?

• Que passa si tots dos volen emitir alhora?

Novament els incitarem a revisar les solucions, fent-les més robustes i funcionals, alhora que
requeriran una programació més estructurada i tècniques més avançades. En aquest estadi,
separar el programa en capes és quan es torna més eficaç.

 6.4.6.5 Orientacions DUA

 Aquesta activitat comporta certa complexitat en la vessant de programació. La configuració de
grups heterogenis, atès que no es requereix una diversitat de perfils, pot generar desmotivació,
bé  perquè  els  alumnes  amb  menys  capacitat  s’acabin  despenjant  per  no  poder  entendre
solucions  avançades,  bé  perquè  els  alumnes  més  avançats  es  vegin  frenats  de  provar
solucions més complexes.

Proposem, doncs, reduir en certa forma la heterogeneïtat dintre dels grups i permetre que el
grups  amb  menys  capacitat  adoptin  solucions  menys  complexes  (reduint  la  robustesa  i
funcionalitat de la solució, donat que el projecte és molt flexible en aquest sentit). 

 6.5 Comparativa Arduino vs Raspberry Pi
Dins el món del  OSHW, sens dubte Arduino i Raspberry Pi són els dispositius més emprats.
Sovint ens pot sorgir el dubte quin dels dos és més adequat per un determinat projecte, si són
intercanviables o si algun d’ells és més eficient des del punt de vista pedagògic.

Certament, tot i que tenen característiques comuns, que fan que en diversos projectes siguin
intercanviables,  es  tracta  de  dos  dispositius  ben  diferents:  Arduino  es  basa  en  un
microcontrolador mentre que Raspberry Pi és un microcomputador.

Un microcontrolador és un sistema que conté en un únic xip els principals components d’una
computadora (microprocessador, memòria i busos E/S). Un microcontrolador no està dissenyat
per interactuar directament amb un humà a través d’un teclat  i  una pantalla. Habitualment,
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dissenyarem el programa en un ordinador, i, una vegada desenvolupat, el descarregarem al
microcontrolador on s’executarà. 

Un microcontrolador únicament allotja un programa a la seva memòria. Si volem canviar la
feina que fa, haurem de connectar-ho a un ordenador on, novament, descarregarem el nou
programa. 

Els  microcontroladors  els  trobarem habitualment  en  dispositius  electrònics  com rentadores,
termòstats, ... 

Un  microcomputador,  com  la  Raspberry  Pi,  disposa  d’un  potent  microprocessador  (si  el
comparem amb els microprocessadors habituals en xips microcontroladors), i de tota la resta
de  xips  necessaris  per  formar  un  ordinador  modern  (memòria,  xip  gràfic,  xip  de  xarxa,
connectors  USB,...).  Entre  altres  coses,  la  Raspberry  Pi  és  capaç  d’executar  un  sistema
operatiu modern, com diverses distribucions de Linux.

Amb  la  Raspberry  Pi  únicament  hem de  connectar  un  teclat  (possiblement  un  ratolí),  un
monitor, i podem començar a treballar com ho faríem amb qualsevol ordinador.

A nivell de entrades/sortides, Arduino disposa d’entrades tant digitals com analògiques (és a
dir,  incorpora  convertidors  ADC  que  en  permeten  llegir  directament  el  senyal  produït  per
sensors analògics), mentre que la Raspberry Pi únicament disposa d’entrades digitals, per tant,
en cas de voler afegir un sensor analògic haurem de connectar un ADC extern.

Pel que fa a les sortides, Arduino disposa de diverses sortides tant digitals com analògiques (en
realitat no són sortides purament analògiques, sinó PWM). Raspberry únicament disposa d’una
sortida PWM usable (segons el projecte hi ha una segona sortida PWM que es podria usar), tot
i  que simular un senyal  PWM a qualsevol pin digital no és massa complicat i  disposem de
biblioteques que s’encarreguen directament de la programació necessària.

Un altre punt a considerar són els límits en aquestes entrades/sortides. Mentre que Arduino és
capaç de subministrar 40mA a 5V ( és a dir, 0.2W per sortida, i amb 5V, que és un nivell de
voltatge més habitual a molts xips digitals), Raspberry Pi està limitat a 16mA a 3.3V (és a dir,
0,05W ) per pin, i un total de 50mA entre tots els pins. Això implica que, habitualment, seran
necessaris drivers o relés per tal que la Raspberry Pi pugui comandar determinats dispositius,
mentre que amb Arduino podem connectar directament petits motors o qualsevol dispositiu de
baix consum.

En conclusió, podem dir que Arduino serà més adequat per projectes més orientats al control
de dispositius i lectura de sensors, mentre que Raspberry serà millor per projectes amb més
complexitat de programació.
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 7 Conclusions i treball futur
Des de l'aparició de la placa Arduino en l'any 2005, la popularitat d'aquest tipus de dispositius
ha  crescut  exponencialment,  donant  origen  a  tot  un  moviment  mundial  d'aficionats  al  seu
voltant. Moviment que, alhora, ha estat autor d’un gran nombre de publicacions públiques a
internet, amb tutorials pas a pas, que permeten als aficionats desenvolupar projectes útils  i
atractius,  amb  un  cost  baix  i  sense  necessitar  coneixements  ni  configuracions  tècniques
complexes.  Aquesta  popularitat  ha  impulsat  el  desenvolupament  de  nous  dispositius  i
complements electrònics, sota el concepte que anomenem OSHW.

La comunitat educativa no ha estat aliena a les possibilitats d’aquests dispositius per facilitar
l’aprenentatge dels alumnes a molts nivells educatius (des de la introducció de les  STEM a
l’alumnat dels nivells  K12  i  secundària, fins a matèries d’electrònica i informàtica en estudis
universitaris).

De fet, si hi ha un punt on totes les fonts consultades coincideixen, és en la gran motivació que
produeix en els alumnes treballar amb aquests dispositius. I la motivació, com ja se sap, és un
dels factors que facilita l'aprenentatge.

Però la motivació no és l'únic factor que facilita l'aprenentatge, ni per si mateixa garanteix que
s'aconsegueixin uns objectius docents determinats. Com qualsevol eina, l'ús que fem d'ella (i.e.
la manera en què plantegem les activitats a realitzar amb aquests dispositius), és un factor clau
per aconseguir que siguin realment útils a nivell docent.

I és aquí on ens sorgeixen els dubtes. Només cal una mirada ràpida al contingut publicat a
internet per veure que no es tracta de material amb un objectiu didàctic, sinó tutorials pas a pas
orientats a que qualsevol aficionat, sense coneixements tècnics, pugui construir la solució amb
èxit. I l'escenari en les publicacions en l'àmbit acadèmic no és molt diferent: l'estudi realitzat per
(Heradio  et  al.  2018) ens  indica  que  el  85%  d'aquestes  publicacions  són  descripcions  o
propostes de projectes concrets i el 75% d'elles no compten amb cap tipus de valoració dels
resultats obtinguts.

També  en  les  entrevistes  personals  mantingudes  amb  professors  de  cicles  de  FP  de  les
famílies d'electrònica i informàtica, i en l'enquesta realitzada als centres de FP de Catalunya (tot
i que no podem considerar els resultats concloents), ens indiquen un biaix cap al disseny de
activitats amb un alt  grau de guiatge per part  de professor (és a dir,  activitats on l’alumne
segueix un tutorial pas a pas, ja sigui dissenyat pel professor o descarregat d’internet).

És precisament aquest  alt  grau de guiat en les activitats el  que trobem preocupant, ja que
possibilita que l'alumne arribi  a l'objectiu proposat sense haver consolidat  cap coneixement
concret.  Les  teories  constructivistes,  així  com  les  modernes  corrents  cognitives,  suporten
aquesta hipòtesi i suggereixen que són més eficients aquelles activitats en les que l'alumne, de
manera col·laborativa amb els seus companys, intenta aconseguir l'objectiu amb el mínim nivell
de guiat per part de professor.

Aquestes teories, però, també tenen els seus detractors, que critiquen la manca d'unes dades
que suportin de manera concloent la superioritat d'aquests mètodes enfront de la instrucció
clàssica.  I  enmig  d'aquest  debat,  ens  han  semblat  especialment  interessants  treballs  com
(Kapur  2016  ;  Loibl,  Roll  i  Rummel  2017),  que  abandonen  la  dicotomia  entre  instrucció  i
constructivisme, i aborden la qüestió a partir dels últims avenços en neurociència aplicada a
l'aprenentatge, suportada a més, en diversos estudis empírics.
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Suggereixen aquests autors que la combinació d'una fase de resolució d'un problema amb un
suport mínim del professor, seguit d'una fase d'instrucció clàssica, és el mètode més eficient
per aconseguir un aprenentatge tant a curt termini, com la seva consolidació a llarg termini. 

Més concretament, els estudis revelen que el disseny més propici per garantir un aprenentatge
eficient, es basa en els següents punts:

• Una primera fase on l'alumne ha de resoldre un problema basat en el contrast de casos
similars.

• Una  segona  fase  d’instrucció,  on  el  professor  dirigeix  un  debat  fomentat  en  les
conclusions obtingudes per l’alumnat a la primera fase, que conclou amb la solució
correcta al problema.

Aquests són els pilars en què ens hem basat per dissenyar un conjunt d'activitats en les què, a
partir de diferents tutorials o fonts d'informació públiques, reflexionin sobre les seves diferències
i l'impacte que aquestes tenen en la solució final. Més concretament, perseguim que l’alumne
automatitzi certs hàbits com són:

• Mantindre  sempre  un  esperit  crític  enfront  la  informació  pública,  fent-lo  reflexionar
sobre la necessitat de contrastar sempre diferents fonts.

• Buscar  sempre  les  fonts  més  fiables  (en  el  nostre  cas,  els  fulls  d’especificacions
tècniques dels dispositius emprats) i  aprendre a interpretar-les correctament. Aquest
punt és una peça clau en l’aprenentatge dels conceptes més tècnics,  doncs és en
aquesta interpretació on l’alumne ha d’aplicar els coneixements bàsics d’electrònica.

• Raonar adequadament les solucions aportades per les diferents fonts i l’impacte que
les diferències trobades impactaran en la solució final.

Finalment, proposem també dues activitats, de major envergadura, orientades a corregir un
altre dels punts que trobem a faltar en el disseny d’activitats, segons els resultats de l’enquesta
als instituts d’FP de Catalunya: tot i la facilitat dels dispositius  OSHW per plantejar activitats
transversals  a  diferents  mòduls,  inclús,  a  cicles  d’àmbits  ben  diferents  (com  poden  ser
electrònica i biologia), hi ha un predomini fort cap el treball individual de cada professor.

 7.1 Treball futur
En aquest treball han quedat fora de l’abast alguns punts que considerem seria interessant dur
a terme en el futur.

El principal, segurament, seria la implantació de les activitats a l’aula. Això comporta l’adaptació
de la proposta actual al currículum particular del mòdul on es consideri la seva implantació
(planificació, material), així com el disseny dels instruments d’avaluació i la seva assignació als
RA particulars del mòdul.

Seria  important,  també,  el  disseny  d’un  mètode  avaluatiu  dels  resultats  d’aprenentatge
obtinguts  amb  aquests  dissenys  d’activitats  i  la  seva  comparació  amb  les  metodologies
emprades  anteriorment  a  la  seva  implantació,  per  poder  garantir  que  el  nou  disseny  és
realment eficient.

Particularment  interessants  ens  semblen  les  dues  propostes  d’activitats  orientades  a  la
transversalitat (especialment l’activitat de regulació automàtica del pH), donat l’auge actual de
l’aprenentatge basat en competències i les metodologies basades en projectes.
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Finament, considerem interessant la realització d’un servei similar a l’enquesta presentada en
aquest treball, però garantint l’obtenció d’un nombre de mostres significatiu per poder obtenir
una  foto  real  del  nivell  d’implantació  d’aquests  dispositius en els  cicles d’FP,  així  com les
metodologies emprades. Per aconseguir aquest objectiu, considerem necessari la col·laboració
de l’administració educativa, per tal d’obtenir bases de dades de la població objectiu i motivar la
participació del professorat.
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