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Annex 1. Documentació infografia. 

La impressió 3D 

Explicació del tema: Amb la infografia es fa una breu presentació a la impressió 3D FDM i aquest 

coneixement servirà per realitzar un projecte per estudiar de primera mà el procés tecnològic. 

La impressió 3D és la construcció d’un objecte tridimensional a partir d’un model 3D digital 

(CAD). Quan parlem d’impressió 3D FDM (Fused Deposition Modeling, Modelat per Deposició 

Fosa) ens referim al tipus d’impressió on s’utilitza un filament plàstic, per fondre’l, i es va 

extrudint capa a capa per formar aquest objecte en tres dimensions. Normalment, aquest tipus 

d’impressores utilitzen un filament d’1,75 mm de diàmetre i tenen un llit calent per afavorir 

l’adhesió del plàstic a aquest. 

El procés d’impressió 3D sorgeix d’una idea inicial que pot venir per una necessitat o simplement 

de caràcter artístic. Els models 3D es poden descarregar d’internet de diferents pàgines, molts 

són gratuïts, o es poden dissenyar. Una vegada es té el model 3D s’ha de convertir a un 

llenguatge que la impressora pugui entendre (gcode), i això és possible gràcies a uns programes 

anomenats slicers. En aquests programes es seleccionen els diferents paràmetres que 

intervenen en la impressió, en aquest cas es presenten els 4 més importants: 

• Altura de capa: més alta perdem definició, però guanyem temps, segons el tipus de peça 

valorem més una o l’altra. 

• Emplenament: si la peça ha d’aguantar algun tipus d’esforç necessitarà més 

emplenament que si és una peça decorativa. 

• Velocitat d’impressió: igual que amb l’altura de capa segons el tipus de peça escollirem 

si és més important la precisió o el temps d’impressió. A major velocitat menys precisió. 

• Posicionament i suports: depenent de la posició de la peça variarà si són necessaris els 

suports o la seva quantitat. Això afecta el temps d’impressió i al material necessari. 

També si són peces decoratives segons la posició d’impressió podem aconseguir millors 

acabats en la cara seleccionada. 

Per últim, es parla del postprocessat. Hi ha peces que no necessiten cap mena d’actuació i al 

moment de sortir de la impressora estan acabades. Però, a vegades, per arribar al resultat 

desitjat fa falta llimar, pintar, enganxar, assemblar... 

Competències: 

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

• Competència matemàtica 

• Competència artística i cultural 

• Competència digital 

• Competència d’aprendre a aprendre 

• Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 
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Temporització:  

• Infografia i activitats: 2 h 

Avaluació: 

Per avaluar la feina realitzada amb la infografia es tindrà en compte la participació en la primera 

pregunta, el bon redactat a la segona pregunta i la selecció correcta dels paràmetres en la quarta 

activitat, sobretot l’orientació de la peça en haver de treballar el concepte 3D. A més, es valorarà 

de forma positiva la realització de les activitats d’ampliació i/o reforç. 

 

Solucionari activitats:  

• Activitat 1: L’activitat està pensada per fer pensar a l’alumnat i fer una mica de debat a 

l’aula per presentar els diferents camps on podem trobar la impressió 3D, que són 

l’industrial, mèdic (ortopèdic o dental), cuina, joieria, artístic, construcció, entre d’altres. 

En aquesta activitat es poden presentar exemples com els salva orelles o els adaptadors 

pels respiradors que es van imprimir durant la pandèmia. També es pot presentar el cas 

de l’Hospital Taulí, que té una unitat anomenada Laboratori de Planificació Quirúrgica 

3D, on utilitzen models impresos en 3D per estudiar com abordar una operació. Així com 

les pròtesis de mans que s’imprimeixen per a un gran nombre de nens i nenes arreu del 

món. També en l’àmbit de la construcció crida l’atenció les impressores 3D de formigó. 

• Activitat 2: Aquí l’alumnat ha de buscar per internet i trobaran que Scott Crump va tenir 

la idea de FDM quan va crear una granota de joguina per a la seva filla utilitzant una 

barreja de polietilè i cera d’espelmes i dipositant-la en capes amb una pistola de cola. 

Més tard va automatitzar el sistema i el 1989 va patentar la tecnologia FDM. 

• Activitat 3: Per trobar models gratuïts el més fàcil és dirigir a l’alumnat a Thingiverse 

(https://www.thingiverse.com/) 

• Activitat 4: Cada resposta de l’alumnat serà diferent, però s’ha de valorar que els 

paràmetres estiguin dintre dels límits que es comenten a la infografia. Si és una peça 

amb detalls petits una altura de capa menor a 0,15 mm i una velocitat inferior a 50 

mm/s. Que l’emplenament vagi relacionar amb si la peça ha d’aguantar esforços o no. I 

que la posició de la peça és la correcta per tal de minimitzar l’ús de suports. Així com dir 

de forma correcta si necessita suports o no. 

Activitat reforç:  

L’activitat de reforç està inclosa a la infografia, és el petit vaixell anomenat Benchy. No es busca 

que trobin exactament tot el que posa a prova aquest model, sinó que investiguin i redactin amb 

les seves paraules aquestes capacitats per tal de repassar-les i que entenguin millor els 

paràmetres. 

A la pàgina oficial del Benchy està explicada cada característica amb una imatge: 

https://www.3dbenchy.com/features/ 

 

 

https://www.thingiverse.com/
https://www.3dbenchy.com/features/
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Activitat ampliació:  

L’activitat d’ampliació consisteix a investigar els diferents materials que es poden utilitzar en la 

impressió 3D FDM així com algunes de les característiques per les quals destaquen: 

• PLA (àcid polilàctic): és el plàstic d’impressió 3D més comú i de baix cost. És ideal per a 

prototips no funcionals amb detalls nítids, però no és apte per a altes temperatures.  

• ABS (acrilonitril butadiè estirè): és un plàstic semblant al PLA, també és dels més 

comuns, però amb millors propietats mecàniques i tèrmiques, i una excel·lent 

resistència a l’impacte. 

• PA o Niló (poliamida): és un plàstic amb excel·lents propietats mecàniques i alta 

resistència química i a l’abrasió, i és perfecte per a aplicacions funcionals. 

• PET (politereftalat d’etilè): és un plàstic d’ús alimentari, el mateix que s’utilitza per a les 

ampolles o els envasos d’aliments. 

• PETG: és una modificació del PET afegint-li glicol per millorar les seves prestacions. 

• TPU (poliuretà termoplàstic): és un elastòmer amb poca duresa, i aspecte semblant al 

cautxú que es pot flexionar i comprimir fàcilment. 

• ASA (acrilonitril estirè acrilat): és un plàstic que té propietats mecàniques similars a les 

de l’ABS, però és més senzill d’imprimir, té millor estabilitat UV i alta resistència química. 

S’utilitza habitualment per a aplicacions a l’exterior. 

• PEI (Polieterimida): és un termoplàstic d’enginyeria amb bones propietats mecàniques i 

una resistència excepcional a la calor, la química i la flama. 

• HIPS (Poliestirè d’alt impacte): és un plàstic que té propietats similars a l’ABS, però és 

més dur i més resistent als impactes. També s’utilitza com a estructura de suport, ja que, 

es caracteritza per la seva solubilitat comparativament alta en relació amb certs 

productes químics. 

• TPE (elastòmer termoplàstic): és un plàstic que s’utilitza en la impressió 3D per obtenir 

peces flexibles. 

• PP (Polipropilè): és plàstic resistent als productes químics. Té una resistència a la fatiga 

excepcional, alts nivells de duresa i un coeficient de baixa fricció. 

El PLA i l’ABS també s’utilitzen per barrejar-los amb altres materials per tal d’aconseguir variar 

les propietats inicials d’aquests plàstics. Alguns dels materials que es barregen amb PLA o ABS 

són la fibra de carboni, el metall, la fusta, materials conductors i materials perquè el filament 

brilli a la foscor. 

 

Bibliografia complementaria docents:  

3D Scanning and Printing. (s.d.). 
http://archive.fabacademy.org/archives/2016/fablabkamplintfort/students/124/05_3D_s
canning_printing.html 

Usos emergents de les tecnologies digitals en l’educació. (s.d.).    
 http://ensenyament-aprenentatge-dig.recursos.uoc.edu/exemples/10-impressio-3d/ 

Per a què serveixen les impressores 3D? - Efimatica. (s.d.).  
 https://www.efimatica.com/per-a-que-serveixen-les-impressores-3d/ 

http://archive.fabacademy.org/archives/2016/fablabkamplintfort/students/124/05_3D_scanning_printing.html
http://archive.fabacademy.org/archives/2016/fablabkamplintfort/students/124/05_3D_scanning_printing.html
http://ensenyament-aprenentatge-dig.recursos.uoc.edu/exemples/10-impressio-3d/
https://www.efimatica.com/per-a-que-serveixen-les-impressores-3d/
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Tinkercad | Crea diseños digitales 3D con CAD en línea | Tinkercad. (s.d.). 
https://www.tinkercad.com/ 

Thingiverse - Digital Designs for Physical Objects. (s.d.).   
 https://www.thingiverse.com/ 

Característiques – #3DBenchy. (s.d.).    
 https://www.3dbenchy.com/features/ 

Què és, la impressió en 3D? – Cavall Fort. (s.d.).     
 https://cavallfort.cat/que-es-la-impressio-en-3d/ 

Què és una impressora 3d - IMPRESSORES 3D. (s.d.). 
 https://www.impressores3d.cat/impressores-3d/que-es-una-impressora-3d 

Impressió 3D | Servei Educatiu del Solsonès. (s.d.). 
https://serveiseducatius.xtec.cat/solsones/impressio-3d/ 

Laboratori 3D | Parc Taulí I3PT. (s.d.).       
http://www.tauli.cat/institut/plataformes-i-serveis/laboratori-3d/#serveis 

 

 

  

https://www.tinkercad.com/
https://www.thingiverse.com/
https://www.3dbenchy.com/features/
https://cavallfort.cat/que-es-la-impressio-en-3d/
https://www.impressores3d.cat/impressores-3d/que-es-una-impressora-3d
https://serveiseducatius.xtec.cat/solsones/impressio-3d/
http://www.tauli.cat/institut/plataformes-i-serveis/laboratori-3d/#serveis
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Annex 2. Equivalents text a blocs Arduino. 

Arduino: Text a blocs 

P1, P2, P3, P4: 

• La instrucció pinMode(num_pin, OUTPUT) es posa automàticament en utilitzar el bloc 

“definir pasador”. 

• digitalWrite(num_pin, HIGH); 

 
• digitalWrite(num_pin, LOW); 

 
• delay(num_milis); 

  
 

P5, P6, P7, P8, P9, P10: 

• Crear variable (int nom_variable;) 
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• Posar un valor a una variable (nom_variable = 1;) 

 
• Utilitzar una variable: 

Agafem aquest bloc  i el posem al número que volem substituir 

 
 

P11 i P12: 

• Fer un bucle:  
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Annex 3. Pràctiques Arduino Teoria. 

Per començar 

1. Què és Arduino? 

Arduino és una placa electrònica que incorpora un microcontrolador reprogramable i 

una sèrie de pins. Aquests pins permeten establir connexions entre el microcontrolador 

i els diferents receptors (sensors i actuadors). 

 

2. IDE Windows (Microsoft Store) 

Per poder utilitzar la placa físicament i carregar els programes necessitem instal·lar el 

programa d’Arduino on posarem el codi. Aquest programa es troba a la Microsoft Store 

(ho heu de buscar a la lupa que surt a la barra de Windows): 
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Obriu la botiga i cerqueu al buscador de la part superior Arduino: 

 
 

Feu clic al botó d’instal·lar del programa anomenat Arduino IDE: 

 
 

Una vegada instal·lar si feu clic al símbol de Windows de la barra de tasques veureu que 

us apareix el programa a Agregat recentment, si feu clic i l’arrossegueu cap a l’escriptori 

podreu crear una drecera per accedir de forma més fàcil al programa: 

   
 

  



10 
Inclusió de l'alumnat amb discapacitat motriu a les pràctiques de Tecnologia de l'ESO 

Si obriu el programa veureu aquesta pestanya: 

 
 

Més endavant, quan utilitzem el programa, només haureu d’enganxar el vostre codi aquí 

i fer clic a la fletxa per carregar al codi a la placa: 

 
 

 

 

 

Simulador Tinkercad 

Per començar a programar utilitzarem un simulador, d’aquesta manera podrem provar 

els programes abans de fer-los físicament i també podreu treballar des de casa. Heu 

d’entrar a la pàgina: https://www.tinkercad.com/ 

I fer clic al botó que posa Sign in per iniciar sessió amb el vostre correu electrònic de 

l’institut (Sign in with Google). 

 Una vegada a dins haureu de fer clic a la pestanya dreta on posa Circuitos: 

 
 

https://www.tinkercad.com/
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Fer clic al botó que posa Crear nuevo circuito: 

 
 

I a la part dreta trobareu els components bàsics, per col·locar-los a la zona de treball heu 

de fer clic i moure el ratolí cap aquesta zona, en tornar a fer clic col·locareu l’element. Per 

començar només heu de posar dos elements: 

- Placa de pruebas pequeña 

- Arduino Uno R3 

 
Quan comencem amb les pràctiques necessitarem dos elements més, LED i resistències, que es 

troben a dalt de tot. Però de moment no fa falta afegir-ho. 

 

Protoboard (Placa de proves) 

La protoboard és una placa de proves en què es poden connectar els elements per fer 

circuits sense necessitat de soldar. 
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Com connecto un LED? 

Pota negativa Pota positiva     

A la pota positiva hem de connectar la resistència de 220 Ω (vermell, vermell 

i marró). 

La pota negativa ha d’anar al GND, que el tenim connectat a la línia marcada com – a la 

protoboard. 
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I dos LEDs? 

 

 

pinMode (numero_pin, OUTPUT/INPUT); 

Hem de tenir sempre tants pinMode com LEDs connectats a la placa Arduino. 

Un LED és sempre una sortida (OUTPUT), ja que nosaltres li estem dient que ha de fer. 

Una entrada (INPUT) és quan el que tenim connectat ens dona una informació, per exemple un 

sensor que mesura la temperatura d’una habitació. 

Al pinMode hem de posar el número del pin on el tenim connectat a la placa Arduino, per 

exemple: 
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Aquest LED està connectat al pin 5, la instrucció quedaria de la següent manera:  

pinMode (5, OUTPUT); 

 

Aquesta instrucció va sempre dintre del void setup(), entre les seves claus { }: 

void setup () 

{ 

    pinMode (5, OUTPUT); 

} 

 

digitalWrite(numero_pin, HIGH/LOW); 

El digitalWrite ens serveix per dir-li a la placa si volem encendre o apagar un LED en concret. 

Posem HIGH quan volem encendre, i LOW quan volem apagar. 

Igual que al pinMode hem de posar el pin el LED que volem encendre o apagar, per exemple: 
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Per encendre aquest LED posarem: 

digitalWrite(5, HIGH); 

Per apagar-lo: 

digitalWrite(5, LOW); 

 

Aquesta instrucció va sempre dintre del void loop(), entre les seves claus { }: 

void loop () 

{ 

    digitalWrite(5, HIGH); 

} 

 

delay(numero_mil·lisegons); 

Amb aquesta instrucció podem dir-li al programa que s’esperi durant un temps determinat. 

El valor que hem de posar entre parèntesis és el temps en mil·lisegons. 

1 segons = 1000 mil·lisegons 

Aquesta instrucció també va dintre del void loop (). 

Per exemple: 

Volem encendre un LED, que està connectat al pin 5, durant 2 segons i apagar-lo durant 1. 

void loop () 

{ 

    digitalWrite(5, HIGH); 

    delay(2000); 

    digitalWrite(5, LOW); 

    delay(1000); 

} 
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Si volem encendre dos LEDs a la vegada, un connectat al pin 5 i l’altre al 6, durant 2 segons i 

apagar-los a la vegada durant 1 segon ho farem així: 

void loop () 

{ 

    digitalWrite(5, HIGH); 

    digitalWrite(6, HIGH); 

    delay(2000); 

    digitalWrite(5, LOW); 

    digitalWrite(6, LOW); 

    delay(1000); 

} 

 

Comentaris al mig del codi per recordar coses (//) 

Si volem fer alguna anotació del que fa alguna instrucció ho podem fer en el mateix codi, 

només fa falta que abans posem les dues barres //, d’aquesta manera la placa quan llegeix el 

codi es salta aquestes parts i no dona error. Per exemple: 

void loop () 

{ 

    digitalWrite(5, HIGH); //encendre LED connectat al pin 5 

    delay(2000);    //esperar 2 segons 

    digitalWrite(5, LOW);  //apagar LED connectat al pin 5 

    delay(1000);   //esperar 1 segon 

} 
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Variables 

Les variables s’utilitzen per guardar un valor que necessitem utilitzar en el nostre programa. 

Normalment, és perquè utilitzem moltes vegades aquest valor i si el volem canviar ho podem 

fer més ràpidament i no fa falta fer-ho a cada línia de codi en concret. 

Hi ha dos tipus de variables numèriques: 

▪ Variables tipus integer (s’utilitzen per nombres sencers)  

▪ Variables tipus float (s’utilitzen per nombres amb decimals) 

Com utilitzarem aquestes variables pel temps d’espera (delay), que són nombres sencers, 

utilitzarem les de tipus integer. 

Per crear una variable només hem de posar a dalt de tot del codi, fora del void setup (): 

int nom_variable = 1; 

D’aquesta manera on posem el nom de la nostra variable el programa ho canviarà pel valor 

que li hàgim dit al principi de tot. 

Per exemple: 

Volem encendre un LED durant 1 segon i també apagar-lo durant 1 segon. 

int temps = 1000; 

void setup () 

{ 

    pinMode (5, OUTPUT); 

} 

 

void loop () 

{ 

    digitalWrite(5, HIGH); 

    delay(temps); 

    digitalWrite(5, LOW); 

    delay(temps); 

} 
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Si ara volem que s’encengui i s’apagui durant 2 segons només hem de canviar el valor 

d’aquesta variable. 

int temps = 2000; 

void setup () 

{ 

    pinMode (5, OUTPUT); 

} 

 

void loop () 

{ 

    digitalWrite(5, HIGH); 

    delay(temps); 

    digitalWrite(5, LOW); 

    delay(temps); 

} 

 

Bucles (for) 

Per poder repetir un tros de codi les vegades que nosaltres vulguem s’ha d’utilitzar el for. Per 

poder utilitzar-lo hem de declarar una variable tipus integer a l’inici del programa per saber en 

quin cicle del bucle estem. 

La instrucció de bucle té la següent estructura: 

 for (n=1; n<=numero_vegades; n=n+1){ 

  //codi que volem repetir tantes vegades com numero_vegades 

 } 

n=1 -> li diem al bucle que comenci a contar en 1. 

n<=numero_vegades -> seguirem fent el bucle sempre que el valor de n sigui més petit o igual 

que numero_vegades. 

n=n+1 -> vol dir que cada vegada que fem repetir aquest bucle el valor de n augmentarà en 1. 
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Per exemple: 

Volem que un LED, connectat al pin 5, s’encengui i apagui durant 1 segon 3 vegades, i després 

s’encengui i apagui durant un segon un LED que està connectat al pin 1. 

int temps = 1000; 

int n; 

void setup () 

{ 

    pinMode (5, OUTPUT); 

    pinMode (1, OUTPUT); 

} 

void loop () 

{ 

   for (n = 1; n <= 3; n = n+1) 

    { 

       digitalWrite(5, HIGH); 

       delay(temps); 

       digitalWrite(5, LOW); 

       delay(temps); 

   } 

digitalWrite(1, HIGH); 

 delay(temps); 

  digitalWrite(1, LOW); 

  delay(temps); 

} 
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Per entendre-ho millor pots fer aquest muntatge i provar el codi: 
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Annex 4. Pràctiques Arduino amb solucions. 

P1. Encendre un LED 

• Connexions: 

 

 

• Programació en codi: 

void setup() 

{ 

  pinMode(5, OUTPUT); //definim que el LED està connectat al pin 5 i és una sortida 

} 

 

void loop() 

{ 

  digitalWrite(5, HIGH); //encenem el pin 5, el posem en “alt” (1) 

} 
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P2. Encendre un LED intermitent 

• Connexions: 

 
 

• Programació en codi: 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(5, OUTPUT); 

} 

 

void loop() 

{ 

  digitalWrite(5, HIGH); 

  delay(2000); // Espera 2 segons (2000 mil·lisegons) 

  digitalWrite(5, LOW); 

  delay(2000); // Espera 2 segons 

} 
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P3. Encendre dos LEDs en seqüència simple 

• Connexions: 

 
 

• Programació en codi: 

// C++ code 

// 

void setup() 

{ 

  pinMode(3, OUTPUT); 

  pinMode(5, OUTPUT); 

 

} 

 

void loop() 

{ 

  digitalWrite(3, HIGH); 

  delay(2000); //espera 2 segons 

  digitalWrite(3, LOW); 

  delay(2000); //espera 2 segons 

  digitalWrite(5, HIGH); 

  delay(2000); //espera 2 segons 

  digitalWrite(5, LOW); 

  delay(2000); //espera 2 segons 

 

} 
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P4. Encendre dos LEDs en seqüència complexa 

• Connexions: 

 
 

• Programació en codi: 

// C++ code 

// 

void setup() 

{ 

  pinMode(3, OUTPUT); 

  pinMode(5, OUTPUT); 

 

} 

 

void loop() 

{ 

  digitalWrite(3, HIGH); 

  delay(2000); //espera 2 segons 

  digitalWrite(3, LOW); 

  delay(3000); //espera 3 segons 

  digitalWrite(5, HIGH); 

  delay(1000); //espera 1 segon 

  digitalWrite(5, LOW); 

  delay(4000); //espera 4 segons 

 

}  
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P5. Seqüència de 2 LEDs amb variables de temps 

• Connexions: 

 
 

• Programació en codi: 

// C++ code 

// 

int temps_ences = 2000; //2 segons 

 

int temps_apagat = 1000; //1 segon 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(3, OUTPUT); 

  pinMode(5, OUTPUT); 

   

} 

 

void loop() 

{   

  digitalWrite(3, HIGH); 

  delay(temps_ences); 

  digitalWrite(3, LOW); 

  delay(temps_apagat); 

  digitalWrite(5, HIGH); 
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  delay(temps_ences); 

  digitalWrite(5, LOW); 

  delay(temps_apagat); 

   

} 
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P6. Encendre tres LEDs intermitents 

• Connexions: 

 
 

• Programació en codi: 

 

// C++ code 

// 

int temps_ences = 2000; //2 segons 

 

int temps_apagat = 1000; //1 segon 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(3, OUTPUT); 

  pinMode(5, OUTPUT); 

  pinMode(7, OUTPUT); 

} 

 

void loop() 

{  

  digitalWrite(3, HIGH); 

  delay(temps_ences);  

  digitalWrite(3, LOW); 
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  delay(temps_apagat); 

  digitalWrite(5, HIGH); 

  delay(temps_ences);  

  digitalWrite(5, LOW); 

  delay(temps_apagat);  

  digitalWrite(7, HIGH); 

  delay(temps_ences);  

  digitalWrite(7, LOW); 

  delay(temps_apagat);  

} 
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P7. Seqüència de LEDs I 

• Connexions: 

 
 

• Programació en codi: 

 

// C++ code 

// 

int temps_ences = 2000; //2 segons 

 

int temps_apagat = 1000; //1 segon 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(1, OUTPUT); 

  pinMode(3, OUTPUT); 

  pinMode(5, OUTPUT); 

  pinMode(7, OUTPUT); 

} 

 

void loop() 

{ 

  digitalWrite(1, HIGH); 

  delay(temps_ences);  

  digitalWrite(1, LOW); 

  delay(temps_apagat);  
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  digitalWrite(3, HIGH); 

  delay(temps_ences);  

  digitalWrite(3, LOW); 

  delay(temps_apagat);  

  digitalWrite(5, HIGH); 

  delay(temps_ences);  

  digitalWrite(5, LOW); 

  delay(temps_apagat);  

  digitalWrite(7, HIGH); 

  delay(temps_ences);  

  digitalWrite(7, LOW); 

  delay(temps_apagat);  

} 
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P8. Seqüència de LEDs II 

• Connexions: 

 
 

• Programació en codi: 

// C++ code 

// 

int temps_ences = 2000; //espera 2 segons 

int temps_apagat = 1000; //espera 1 segon 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(1, OUTPUT); 

  pinMode(3, OUTPUT); 

  pinMode(5, OUTPUT); 

  pinMode(7, OUTPUT); 

   

} 

 

void loop() 

{ 

   //encenem els LEDs de dreta a esquerra 

  digitalWrite(1, HIGH); 

  delay(temps_ences); 

  digitalWrite(3, HIGH); 

  delay(temps_ences);  
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  digitalWrite(5, HIGH); 

  delay(temps_ences);  

  digitalWrite(7, HIGH); 

  delay(temps_ences);  

  //tenim tots el LEDs encesos, ara toca apagar-los 

   

  digitalWrite(7, LOW); 

  digitalWrite(5, LOW); 

  digitalWrite(3, LOW); 

  digitalWrite(1, LOW); 

  delay(temps_apagat); 

   

} 
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P9. Seqüència de LEDs III 

• Connexions: 

 
 

• Programació en codi: 

// C++ code 

// 

int t1 = 1000; //espera 1 segon 

int t2 = 5000; //espera 5 segons 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(1, OUTPUT); //LED1 

  pinMode(3, OUTPUT); //LED2 

  pinMode(5, OUTPUT); //LED3 

  pinMode(7, OUTPUT); //LED4 

  pinMode(8, OUTPUT); //LED5 

  pinMode(10, OUTPUT); //LED6 

  pinMode(12, OUTPUT); //LED7 

  

} 

 

void loop() 

{ 

  digitalWrite(1, HIGH); 
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  digitalWrite(3, HIGH); 

  delay(t1); 

  digitalWrite(1, LOW); 

  digitalWrite(5, HIGH); 

  delay(t1); 

  digitalWrite(3, LOW); 

  digitalWrite(7, HIGH); 

  delay(t1); 

  digitalWrite(5, LOW); 

  digitalWrite(8, HIGH); 

  delay(t1); 

  digitalWrite(7, LOW); 

  digitalWrite(10, HIGH); 

  delay(t1); 

  digitalWrite(8, LOW); 

  digitalWrite(12, HIGH); 

  delay(t1); 

  digitalWrite(10, LOW); 

  delay(t1); 

  digitalWrite(12, LOW); 

  delay(t2); 

  

} 
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P10. Seqüència de LEDs IV 

• Connexions: 

 
 

• Programació en codi: 

// C++ code 

// 

int t1 = 500; //espera mig segon 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(1, OUTPUT); //LED1 

  pinMode(3, OUTPUT); //LED2 

  pinMode(5, OUTPUT); //LED3 

  pinMode(7, OUTPUT); //LED4 

  pinMode(8, OUTPUT); //LED5 

  pinMode(10, OUTPUT); //LED6 

  pinMode(12, OUTPUT); //LED7 

   

} 

 

void loop() 

{ 

  digitalWrite(7, HIGH); 

  delay(t1); 
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  digitalWrite(7, LOW); 

  digitalWrite(5, HIGH); 

  digitalWrite(8, HIGH); 

  delay(t1); 

  digitalWrite(5, LOW); 

  digitalWrite(8, LOW); 

  digitalWrite(3, HIGH); 

  digitalWrite(10, HIGH); 

  delay(t1); 

  digitalWrite(3, LOW); 

  digitalWrite(10, LOW); 

  digitalWrite(1, HIGH); 

  digitalWrite(12, HIGH); 

  delay(t1); 

  digitalWrite(1, LOW); 

  digitalWrite(12, LOW); 

  delay(t1); 

  digitalWrite(1, HIGH); 

  digitalWrite(12, HIGH); 

  delay(t1); 

  //fi seqüència d'anada 

  digitalWrite(3, HIGH); 

  digitalWrite(10, HIGH); 

  digitalWrite(1, LOW); 

  digitalWrite(12, LOW); 

  delay(t1); 

  digitalWrite(5, HIGH); 

  digitalWrite(8, HIGH); 

  digitalWrite(3, LOW); 

  digitalWrite(10, LOW); 

  delay(t1); 

  digitalWrite(7, HIGH); 

  digitalWrite(5, LOW); 

  digitalWrite(8, LOW); 

  delay(t1); 

  digitalWrite(7, LOW); 

  delay(t1); 

} 
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P11. Seqüència amb un LED en bucle 

• Connexions: 

 
 

• Programació en codi: 

// C++ code 

// 

int t1=1000; 

int t2=2000; 

int n=0; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(5, OUTPUT); 

} 

 

void loop() 

{ 

  for (n=1;n<=5;n++){ //Bucle de 5 vegades 

    digitalWrite(5, HIGH); 

    delay(t2); 

    digitalWrite(5, LOW); 

    delay(t1); 

  } 

  delay(5000); 

} 
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P12. Seqüència amb LEDs en bucle 

• Connexions: 

 
 

• Programació en codi: 

// C++ code 

// 

int t1=1000; 

int t2=2000; 

int n=0; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(3, OUTPUT); //LED1 

  pinMode(5, OUTPUT); //LED2 

   

} 

 

void loop() 

{ 

  for (n=1;n<=3;n++){ //Bucle de 3 vegades LED1 

    digitalWrite(3, HIGH); 

    delay(t1); 

    digitalWrite(3, LOW); 

    delay(t1); 

  } 

  for (n=1;n<=4;n++){ //Bucle de 4 vegades LED2 
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    digitalWrite(5, HIGH); 

    delay(t2); 

    digitalWrite(5, LOW); 

    delay(t2); 

  } 

   

} 
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Annex 5. Dades dels motius de necessitats específiques de suport educatiu – Curs 2020/21. 
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42 
Inclusió de l'alumnat amb discapacitat motriu a les pràctiques de Tecnologia de l'ESO 

Annex 6. Tutorial i guia preparació fitxer impressió 3D. 

Per tal de poder imprimir la peça dissenyada s’ha de tenir l’arxiu a l’ordinador en format “.stl”. Una vegada 

fet s’ha d’obrir aquest arxiu amb el programa Cura, aquest programa permet convertir aquesta peça que 

heu dissenyat en 3D en codi que pot entendre la impressora 3D. 

  

 

Dintre d’aquest programa hi ha molts paràmetres, però no us heu de preocupar perquè varien la gran 

majoria varien segons la impressora i els heu de deixar tal com estan per defecte. 

Per poder preparar la vostra peça haureu de configurar els següents paràmetres: 

• Altura de capa (Layer Height) 

• Densitat de l’emplenament (Infill Density) 

• Necessitat de suports (Generate Support) 

• Velocitat d’impressió (Print Speed) 

 

I que volen dir aquests paràmetres? 

− Altura de capa: 

Aquest paràmetre ens permet escollir la qualitat de la peça impresa i també la rapidesa. Com més 

alta sigui l’altura de capa menys capes haurà de fer la impressora per arribar a l’altura final de la 

peça. 

Aquí teniu un exemple d’una peça amb dues altures de capa diferents: 
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La imatge a) fa referència a la peça dissenyada. 

La b) a la peça amb una altura de capa alta, per exemple 0,3 mm. 

I la c) una altura de capa més baixa, per exemple 0,1 mm. 

Sabent això us heu de fer les següents preguntes: 

− La nostra peça té molts detalls? 

− Necessitem que les mides siguin perfectes o podem tenir un marge de mig mil·límetre? 

Una vegada pensat això heu de decidir l’altura de capa, el més recomanable seria escollir un valor 

entre 0,1 i 0,32 mm. 

En el cas de la peça d’exemple no hi ha detalls i tot són angles rectes, per tant, amb una altura de 

capa de 0,32 mm aconseguirem que la peça s’imprimeixi més ràpidament i tindrà la mateixa 

funcionalitat que si ho féssim a 0,1 mm. 
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• Densitat de l’emplenament: 

Aquest paràmetre fa referència a la quantitat de material que hi haurà dins de la peça i depèn de 

si la peça ha d’aguantar molt de pes o no. 

Aquí teniu un exemple per veure com són els diferents percentatges d’emplenament: 

 

Sabent això us heu de fer la següent pregunta: 

− La nostra eina pesa molt? 

Una vegada tingueu la resposta heu de tenir en compte que poques vegades s’imprimeix una peça 

amb el 100% de l’emplenament i que un peça amb el 25% d’emplenament és molt robusta. Així que 

heu d’escollir un valor entre el 0 i el 25% 

En el cas de la peça d’exemple ha d’aguantar un martell, per tant, és una eina que pesa, però tampoc 

massa, llavors farem servir un emplenament del 10%. 
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• Necessitat de suports: 

A vegades algunes peces tenen parts que estan a l’aire i fan més de 45°, i les impressores no són 

capaces d’imprimir a l’aire. En aquests casos s’utilitzen suports per poder imprimir aquestes parts i 

que no estiguin a l’aire. 

Sabent això us heu de fer les següents preguntes: 

− Hi ha alguna part de la peça que estigui a l’aire? 

− Aquesta part fa un angle de més de 45°? 

− Si giréssim la peça desapareixeria aquesta part que es troba a l’aire? 

Aquesta última pregunta és molt important, si girant la peça evitem haver de posar suports 

estalviem temps i material durant la impressió. Amb la peça d’exemple podeu veure que no hi ha 

cap part que estigui a l’aire, però que passa si la girem? 

  

Si tinguéssim la peça col·locada d’alguna d’aquestes dues maneres podríem pensar que necessitem 

suports, llavors ens quedaria així la peça per imprimir:  
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Així que us heu de fer la següent pregunta: 

• Hi ha una posició en què la nostra peça no necessiti suports? 

Si no hi ha cap posició on la peça no necessiti suports: 

• Hi ha alguna posició on la peça necessiti menys quantitat de suports? 

Per exemple en les dues imatges anteriors la de la dreta necessita menys suports que la de 

l’esquerra. 

En el cas de la peça d’exemple hem vist que no fa falta cap suport. 

• Velocitat d’impressió: normalment la velocitat d’impressió es troba entre els valors de 20 i 80 mm/s. 

Com més gran sigui la velocitat menor serà la precisió de la impressora, per tant, us heu de fer les 

següents preguntes: 

− És una peça petita? 

− Té molts detalls? 

Si la resposta a alguna d’aquestes preguntes és sí, seria millor mantenir la velocitat per sota dels 

60 mm/s. En aquest cas la peça no és petita ni té detalls, per tant, podem utilitzar 80 mm/s com a 

velocitat d’impressió. 

Una vegada escollits els 4 paràmetres ja podem passar a fer clic al botó que posa slice per veure el resultat 

de la peça amb els paràmetres que hem escollit. Fet això, podem veure el temps que trigarà a imprimir-se 

la peça i fent clic a la pestanya superior on posa preview podem veure la simulació de la impressió: 

 

Aquí podeu comprovar que tots els paràmetres són correctes amb les següents preguntes: 



47 
Inclusió de l'alumnat amb discapacitat motriu a les pràctiques de Tecnologia de l'ESO 

− Hi ha algun detall que no es vegi bé i sigui necessari per al bon funcionament del suport? 

− Hi ha massa emplenament o poc? 

− Hi ha alguna zona que no tingui suports i els necessiti? 

Una vegada fet tot això i quan estigueu contents amb el resultat podeu fer clic al botó Save to Disk per 

guardar a l’ordinador l’arxiu amb el codi per a la impressora, aquest arxiu és un arxiu “.gcode”. 

Per veure com és el codi que entén la impressora 3D podeu obrir aquest arxiu amb el bloc de notes i veureu 

totes les línies necessàries per imprimir la peça que heu dissenyat. Veieu a les instruccions alguna línia que 

faci referència algun dels paràmetres que heu seleccionat vosaltres? Quin i a on? 


