
Annexes 

 

  



Primer curs (materia comuna) 

Continguts 

  El procés tecnològic (contingut comú a tots els blocs) (CC17, CC24, 

CC25)  

o  El procés tecnológic. Les seves fases. 

o Anàlisi del problema a resoldre. 

o   Recerca d'informació mitjançant eines digitals. 

        o   Disseny i desenvolupament d'idees per a la resolució de la situació problema.  

El projecte i la memòria. 

        o   Execució del projecte. 

o Avaluació del projecte. 

o   Comunicació del projecte i del procés mitjançant aplicacions digitals. 

  

   Desenvolupament dels projectes tecnològics. L'organització del treball (CC17, 
CC24,CC25) 
        o Definició de tecnologia. Funció i gestió de la tecnologia. 

o Definició de projecte tecnològic. 

o Desenvolupament d'un projecte tecnològic. El treball compartit 

en equip. Objectius de l'equip i organització col·laborativa. 

o Objectius de l'equip de treball. 

o Gestió de la comunicació. Presentació dels resultats. 

o Gestió de la informació i de la documentació. La memòria. 

o Aplicacions digitals per al desenvolupament de projectes 

tecnològics. 

  

Disseny i construcció d'objectes (CC17, CC19, CC21, CC24) 

o Anàlisi d'objectes quotidians. Materials i formes. Funcionalitat i ergonomia. 

o Representació d'objectes: escales, acotacions i croquis. 

o  Instruments de mesura bàsics. 

o  Ús d'eines, instruments i màquines pròpies de l'entorn tecnològic. Normes de 

seguretat. 

o Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents materials, eines 

tècniques. 

o Disseny i construcció d'un objecte senzill. 

o   Eines digitals per al disseny i la construcció d'objectes. 

  

Materials (CC17, CC19, CC23) 

 o  Propietats, usos i aplicacions dels materials bàsics: paper i fusta. 

 o  Propietats, usos i aplicacions dels diferents materials tècnics: metalls, 

plàstics, tèxtils i materials petris. 

 o Ús sostenible de materials: estalvi, reutilització i reciclatge. 



Característiques de la plataforma:  

 

MBot Bluetooth és un kit de robòtica ideal per estudiants que s'inicien en la robòtica, 

programació i electrònica basat en Arduino i Scratch. 

 

Cal destacar que MBot equipa un microcontrolador molt similar a Arduino i que, de fet, es 

programa de manera molt similar. 

 

Il·lustració 6: Components mCore 

 

 

- No necessita cablejat. 

- Entorn de programació gràfica basada en Scratch 2.0 

- Compatible amb Arduino 

- Compatible amb dispositius Apple iOS 7 en endavant, Bluetooth 4.0 en endavant (excloent 

iPad1, iPad2, iPhone 4 i per sota) 

- Compatible amb dispositius Android 2.3 en endavant. Bluetooth 2.0 en endavant 

- Inclou comandament d'infrarojos programable. (El robot ve inicialment programat per a ser 

utilitzat des del primer moment amb el comandament d'infrarojos o la App del mòbil o Tablet.) 

- Alimentació via cable USB, amb 4 piles AA 

 

Sensors inclosos en la placa: 

 



- Sensor de lluminositat 

- Emissor i receptor d’infrarojos 

- Dos llums LED RGB per a canviar de color 

- Vibrador per emetre notes musicals 

- Un polsador programable 

 

Mòduls Externs inclosos: 

 

- Sensor de proximitat per ultrasons: port 3 

- Sensor seguidor de línies: port 2 

- Mòdul Bluetooth de comunicació sense fils 

  



REPTE 0: Conceptes 
Voltatge, intensitat i resistència 

 

1 - Objectiu 
 

Entendre els conceptes de voltatge, intensitat i resistència. 

 

2 - Competències relacionades  
 

Competència 1: (àmbit cientificotecnològic). Identificar i caracteritzar els sistemes 

físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el 

comportament dels fenòmens naturals. 

 

Competència 5: (àmbit cientificotecnològic) Resoldre problemes de la vida 
quotidiana aplicant el raonament científic 

 

3 - Materials i procediment (explicació) 
 

Càrrega Elèctrica 

L'electricitat és el moviment dels electrons. Els electrons creen càrrega, la qual podem 

utilitzar per a realitzar certes tasques. Una làmpada, un equip de música, el teu telèfon 

mòbil, etc… Tots funcionen utilitzant la mateixa font d’energia: el moviment dels 

electrons. 

Els tres principis bàsics de l’electricitat (voltatge, intensitat i resistència) tenen relació 

amb la càrrega que aquest moviment crea: 

 

 
     Figura: Àtom 



● Voltatge: es defineix com la quantitat d'energia potencial entre dos punts d'un 

circuit. Un punt té més càrrega que un altre. La diferència de càrrega entre els 

punts es diu voltatge. 

● Corrent: és la taxa amb què flueix la càrrega. 

● Resistència: és la tendència de resistir el flux de càrrega (corrent) d'un 

material. 

  Quan es descriu el voltatge, el corrent i la resistència, es pot pensar en un 

estany d'aigua. En aquest paral·lelisme la càrrega (elèctrica) es representa per la 

quantitat d'aigua, el voltatge es representa per la  pressió  de l'aigua, i el corrent es 

representa pel flux  d'aigua. Aleshores recordeu: 

● Aigua = Càrrega 

● Pressió = Voltatge 

● Flux = Corrent 

 

Considereu un estany d'aigua a una certa altura sobre el terra. A la part inferior d'aquest 

tanc hi ha una mànega. 

 

La pressió al final de la mànega pot representar el voltatge. L'aigua a l'estany representa la 

càrrega. Com més aigua existeix a l'estany, més alta la càrrega, i més gran la pressió 

mesurada al final de la mànega. 

Podem pensar que aquest estany és una bateria, un lloc on podem emmagatzemar una 

certa quantitat d'energia i després alliberar-la. Si buidem el nostre estany una certa 

quantitat, la pressió creada al final de la mànega baixa. Podem pensar en això com el 

voltatge decreixent, com quan una llanterna s'enfosqueix quan es descarreguen les 

bateries. També hi ha una disminució de la quantitat d'aigua que fluirà a través de la 



mànega. Menys pressió significa que hi ha menys aigua que flueix, cosa que ens porta al 

corrent. 

Corrent 

Podem pensar en la quantitat d'aigua que flueix a través de la mànega des del tanc com el 

corrent. Com més alta la pressió, més alt el flux, i viceversa. Amb l'aigua mesuraríem el 

volum d'aigua que flueix a través de la mànega sobre un cert període de temps. Amb 

l'electricitat, mesurem la quantitat de càrrega que flueix a través del circuit sobre un 

període de temps. El corrent es mesura en Amperes. Un Ampere es defineix com a 

6.241*10^18 electrons (1 Coulomb) per segon que passen a través d'un punt en un circuit. 

El corrent elèctric (I) és mesurat en amperes. 

Ara diguem que tenim dos estanys, cadascun amb una mànega a la part inferior. Cada 

estany té la mateixa quantitat d'aigua, però la mànega en un tanc és més estreta que la 

mànega a l'altre estany. 

 

Mesurem la mateixa quantitat de pressió al final de cada mànega, però quan l'aigua 

comença a fluir, la velocitat en què flueix l'aigua a l'estany amb la mànega més estreta 

serà menor que la velocitat en què flueix l'aigua a l'estany amb la mànega més ampla. En 

termes elèctrics, el corrent a través de la mànega més estreta és menor al corrent a través 

de la mànega més ampla. Si volem que el flux sigui el mateix a través de les dues 

mànegues, hem d'augmentar la quantitat d'aigua (càrrega) a l'estany amb la mànega més 

estreta. 



 

Això augmenta la pressió (voltatge) al final de la mànega més estreta, empenyent més 

aigua a través de l'estany. Això es pot comparar amb un increment de voltatge que causa 

un increment en corrent. 

Ara estem començant a veure la relació entre voltatge i corrent. Però hi ha un tercer factor 

a ser considerat aquí: l'amplada de la mànega. En aquesta analogia, l'amplada de la 

mànega és la resistència. Això vol dir que hem d'afegir un altre terme al nostre model: 

● Aigua = Càrrega (mesura a Coulomb) 

● Pressió = Voltatge (mesura a Volts) 

● Flux = Corrent (mesura a Amperes) 

● Ample de Mànega = Resistència 

 

Resistència 



 

Considera novament els nostres dos estanys d'aigua, una amb mànega estreta, i una amb 

mànega més ampla. 

És lògic pensar que no podem fer cabre el mateix volum a través d'una mànega més 

estreta com en una de més ampla i amb la mateixa pressió. Això és la resistència. La 

mànega més estreta “resisteix” el flux d'aigua a través d'aquesta fins i tot quan l'aigua 

estigui a la mateixa pressió que l'estany amb la mànega més ampla. 

 

En termes elèctrics, això és representat per dos circuits amb voltatge iguals i resistències 

diferents. El circuit amb la resistència més alta permetrà que menys càrrega flueixi, el que 

significa que el circuit amb la resistència més alta té menys corrent que flueix a través seu. 

Això ens porta de tornada a Georg Ohm. Ohm defineix la unitat de resistència de “1 Ohm” 

com la resistència entre dos punts en un conductor on l'aplicació d'1 volt empenyés 1 

ampere, o 6.241×10 18  electrons. Aquest valor sol ser representat en els esquemàtics 

amb la lletra grega “Ω”, que s'anomena omega, i es pronuncia “ohm”. 



La Llei d'Ohm 

En combinar els elements de voltatge, corrent, i resistència, Ohm desenvolupament la 

fórmula: 

 

On 

● V = Voltatge a volts 

● I = Corrent en ampers 

● R = Resistència a Ohm 

Això es diu la Llei d'Ohm. Diguem, per exemple, que tenim un circuit amb el potencial d'1 

volt, un corrent d'1 ampere i una Resistència d'1 ohm. Usant la llei d'ohm podem dir: 

 

Diguem que això representa el nostre estany amb mànega ampla. La quantitat d'aigua a 

l'estany es defineix com 1 volt i l'amplada (resistència al flux) de la mànega es defineix com 

1 ohm. Usant la Llei d'Ohm, això ens dóna un flux (corrent) de 1 ampere. 

Usant aquesta analogia, ara vegem aquest estany amb la mànega més estreta. Com que 

la mànega és més estreta, la seva resistència al flux és més alta. Definim aquesta 

resistència com a 2 ohm. La quantitat d'aigua a l'estany és la mateixa que a l'altre estany, 

per tant, usant la Llei d'Ohm, la nostra equació per a l'estany amb la mànega més estreta 

és: 

 

Però quant és el corrent? Ja que la resistència és més alta, i el voltatge és el mateix, això 

ens dóna un valor de corrent de 0.5 amperes: 

 



 

Per tant, el corrent és més baix a l'estany amb més resistència. Ara podem veure que si 

sabem dos valors per a la Llei d'Ohm, podem resoldre pel tercer. Demostrem això amb un 

experiment. 

Un experiment de la Llei d'Ohm 

Per a aquest experiment, volem fer servir una bateria de 9 volt per energitzar un LED. Els 

LEDs són fràgils i només pot passar una certa quantitat de corrent a través d'ells abans 

que es cremin. A la documentació d'un LED, sempre hi haurà un “valor de corrent”. 

Aquesta és la quantitat màxima de corrent que pot fluir a través del LED particular abans 

que es cremi. 

Materials Requerits 

Per poder realitzar els experiments llistats al final del tutorial, necessitareu: 

● Un multitester 

● Una bateria de 9-Volt 

● Una resistència de 560 Ohm  (o el proper valor proper) 

● Un LED 

NOTA:  Els LED són el que es coneix com un dispositiu “no-òhmic”. Això vol dir que 

l'equació per al corrent que flueix a través del LED no és tan simple com V=IR. El LED 

introdueix una cosa anomenada una “caiguda de voltatge” al circuit, canviant així la 

quantitat de corrent que corre a través d'ell. No obstant això, en aquest experiment 

simplement estem tractant de protegir el LED de sobre corrent, així que ignorarem les 

característiques de corrent del LED i escollirem una resistència utilitzant la Llei d'Ohm per 

assegurar que el corrent a través del LED estigui en un valor assegurança per sota dels 20 

mA. 



Per aquest exemple, tenim una bateria de 9 volt i un LED vermell amb un valor de corrent 

de 20 mil·liampers, o 0.020 ampers. Per estar segurs, preferim no portar el LED al seu 

valor màxim de corrent, sinó al seu corrent suggerit, el qual està expressat al datasheet 

com 18mA, o 0.018 ampers. Si simplement connectem el LED directament a la bateria, els 

valors per a la Llei d'Ohm es veuran així: 

 

Per tant: 

 

I com que encara no tenim resistència: 

 

Dividir per zero ens dóna un corrent infinit! Bé, no és infinita a la pràctica, sinó el màxim 

corrent que pot subministrar la bateria. Com que no volem que flueixi tant corrent pel 

nostre LED, necessitarem una resistència. El nostre circuit s'hauria de veure així: 

 

Podem fer servir la Llei d'Ohm en exactament la mateixa manera per determinar el valor de 

la resistència que ens donaria el valor de corrent desitjat. 

 

Per tant: 

 

Ingressant els nostres valors: 



 

Resolent per a la resistència: 

 

Aleshores, necessitem un valor de resistència al voltant de 500 ohm per mantenir el 

corrent a través del LED per sota del valor màxim de corrent. 

 

500 ohm no és un valor comú per a una resistència, per això hem posat una resistència de 

560 ohm al seu lloc. És així com s'hauria de veure el nostre dispositiu armat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Èxit! Hem escollit un valor de resistència que és prou alt per mantenir el corrent a través 

del LED per sota del seu valor màxim, però prou baix perquè el corrent sigui suficient per 

mantenir el LED brillant. 

 

4 - Activitats 
 

Activitat 1: Després de llegir tota la informació anterior, descriu amb les teves pròpies paraules 
els termes: 
 
- Voltatge 
- Intensitat 
- Resistència 

 
Activitat 2: Explica què t’ha semblat l’activitat. Quins passos o conceptes t’han costat més 
d’assolir? 

5 - Rúbrica d’avaluació 

 

 No assolit Assoliment 
Suficient 

Assoliment 
Notable 

Assoliment 
Excel·lent 

Activitat 1 No es descriuen 
cap dels tres 
conceptes. 

Es descriuen els 
tres conceptes 

de manera molt 
superficial. 

Es descriuen els 
tres conceptes 
correctament 

però amb 
alguna errada. 

Es descriuen els 
tres termes amb 
detall i mostrant 
que s’han assolit 

els 
coneixements 



exposats a la 
pràctica. 

Activitat 2 No es fa cap 
comentari sobre 
l’activitat ni els 
conceptes que 
han costat més 

d’assolir. 

Es dona una 
opinió molt 
curta sobre 

l’activitat i els 
conceptes que 
han costat més 

d’assolir. 

Es dona una 
opinió ferma i es 

descriuen de 
manera 

satisfactòria els 
passos i 

conceptes que 
han costat més 

d’assolir.  

S’explica molt 
detalladament i 

de forma 
acurada els 

passos o 
conceptes que 
han costat més 

d’assolir.  

 

  



REPTE 1 
Encenem i apaguem els LEDs 
 

1 - Objectiu:  
 

Aprendre a encendre i apagar un LED amb una resistència. 
 

2 - Competències treballades:  

 

Competència 5 (àmbit cientificotecnològic). Resoldre problemes de la vida 

quotidiana aplicant el raonament científic. 

Competència 7 (àmbit cientificotecnològic). Utilitzar objectes tecnològics de la vida 

quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a 

fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental. 

Competència 9 (àmbit cientificotecnològic). Dissenyar i construir objectes 

tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

 

3 - Materials 

Per a fer una primera pràctica per a programar l’encesa d’un LED amb el 
microcontrolador MCore d’Arduino el material necessari és: 
 
- Microcontrolador MCore 
- Cable d’alimentació USB A - USB B o alimentador de piles 
- Adaptador RJ25 
- 2 x Cable mascle-femella  
- 1 LED 
- 1 resistència de 220 ohms. 
- 1 protoboard - placa de proves 
 

4 - Procediment 
 

Internament, un LED connectat a un microcontrolador MCore/Arduino té aquesta 
configuració: 



 

 

 

 

 

 

 

Abans de muntar per complet el robot MBot utilitzarem el microcontrolador que porta 
equipat per a desenvolupar primer algunes pràctiques. 

Tot microcontrolador (placa Arduino o MCore) està connectat a una font d’alimentació 
(en aquest cas de 5 volts) i a una presa de terra.  
 
Tot LED connectat a un microcontrolador (placa Arduino) en un extrem està connectat 
a una presa de terra i l’altre extrem connectat al microcontrolador amb una resistència 
entremig. 

 A continuació es presenta el gràfic de la sortida del sistema en funció del temps. 

 

Fixeu-vos que quan a través del LED hi circula electricitat (electrons) aquest s’encén. 
Quan no hi circula electricitat aquest s’apaga. I així successivament en intervals d’un 
segon. 

Una possible configuració per a veure un sistema simple de LEDs i entendre bé la 
relació que hi ha amb les corresponents resistències, podem construir l’exemple ja 
mostrat anteriorment: 



 

Les connexions a desenvolupar serien les següents: 
 
Connectem el port 1 de la placa MCore a l’adaptador RJ25 mitjançant el cable RJ25: 
 

 
 
Emprant els dos cables de tipus femella - mascle:  
 



 
 
Connectem l’extrem femella dels dos cables als pins GND i VCC del SLOT 1 de l’ 
adaptador RJ25: 
 

 
 
Els colors dels cables des d’un punt de vista funcional és indiferent. No obstant, es 
recomana emprar el color negre per la presa de terra (GND=Ground en anglès) i el 
color vermell/taronja per la presa de corrent (VCC= 5V):   
 

 
Els extrems mascle dels dos cables els connectarem al forats + i - de la placa. 



 

 

I, ja per acabar, connectem la resistència de 220 ohms i el LED tal com s’indica a la 
següent figura. Pareu sobretot atenció als pols positiu i negatiu del LED! 
 

 



 
 

 
 
 

 

4 - Activitats 



Activitat 1: Inclou una o varies fotos que demostrin que has realitzat correctament tots       
els passos descrits a l’apartat anterior. 

Activitat 2: Explica què t’ha semblat l’activitat. Quins passos o conceptes t’han costat 
més d’assolir? 

Activitat 3: Reflexiona en el funcionament d’un intermitent de cotxe, moto, ambulància 
o de qualsevol altre vehicle. Argumenta, amb els coneixements assolits amb la 
pràctica anterior, com creus que funciona.  
El sabries implementar? 

 
 

 

 
5 - Rúbrica d’avaluació 

 

 No 
assoliment 

Assoliment 
suficient 

Assoliment 
notable 

Assoliment 
excel·lent 

Activitat 1 No s’ha arribat 
a demostrar 
que l’alumne 
ha arribat 
almenys a la 
meitat del 
procés 

S’ha arribat a 
la meitat del 
procediment 
demanat o fins 
al final però 
mal 
documentat. 

S’ha fet una 
bona tasca en 
general amb 
només petites 
errades 
puntuals. 

S’han inclòs 
totes les 
captures que 
demostren que 
s’ha arribat a 
l’objectiu final 
de l’activitat. 



demanat. 

Activitat 2 No es fa cap 
comentari 

sobre l’activitat 
ni els 

conceptes que 
han costat més 

d’assolir. 

Es dona una 
opinió molt 
curta i poc 
detallada 

sobre l’activitat 
i els conceptes 
que han costat 
més d’assolir. 

Es dona una 
opinió ferma i 
es descriuen 
de manera 

satisfactòria 
els passos i 

conceptes que 
han costat més 

d’assolir.  

S’explica molt 
detalladament i 

de forma 
acurada els 

passos o 
conceptes que 
han costat més 

d’assolir.  

Activitat 3 No es dona 
cap resposta 
coherent amb 
el que es 
demana a 
l’exercici. 

S’explica com 
funciona però 
no s’explica 
com es podria 
implementar. 

S’explica com 
funciona i com 
es podria 
implementar 
de manera 
coherent amb 
petites errades 
de concepte. 

L’alumne 
demostra amb 
la seva 
resposta que 
ha assolit 
perfectament 
els 
coneixements 
demanats. 

 

 

 
 
  



Repte 2 
Modificar la intensitat d’un LED 
 
1 - Objectiu 
 
Aprendre a modificar la intensitat d’un LED mitjançant resistències de diferents valors. 
 

2 - Competències treballades 

 

Competència 5 (àmbit cientificotecnològic). Resoldre problemes de la vida 

quotidiana aplicant el raonament científic. 

Competència 7 (àmbit cientificotecnològic). Utilitzar objectes tecnològics de la vida 

quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a 

fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental. 

Competència 9 (àmbit cientificotecnològic). Dissenyar i construir objectes 

tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

 

3 - Materials, explicació i procediment 

- Microcontrolador mCore 
- Cable d’alimentació USB A - USB B o alimentador de piles 
- Adaptador RJ25 
- 2 x Cable mascle-femella  
- 3 LEDs 
- 1 resistència de 220 ohms. 
- 1 resistencia de 1K ohms. 
- 1 resistència de 10K ohms. 
- 1 protoboard - placa de proves 

 

 
Figura: Resistència 
 
En la figura següent trobem el circuit que volem muntar. Fixeu-vos que el valor de 
cada resistència varia de menor a major (d’esquerra a dreta) 



 

 

Del primer que us adonareu quan munteu el circuit és que els díodes (LEDs) amb una 
resistència superior s’encendran amb una intensitat menor que els connectats a 
resistències de valors inferiors. Anem a analitzar aquest fenomen descrit amb 
fórmules. 

 
Aïllem i analitzem el primer circuit: 

 



 

Fixeu-vos que la unitat “ohm” de la resistència s’expressa amb el símbol omega: 𝛺 
 
Per a calcular la intensitat del circuit, quan aquest conté un díode (LED) hem de tenir 
clares les seves especificacions tècniques. Aquestes es troben en els documents 
tècnics de cada component elèctric. 
 
Exemple: ELEGOO 3mm i 5mm LED Kit 
 
En el cas dels nostres LEDs verds: 
 
Per a resoldre un circuit senzill d’una resistència amb un LED, el primer que haurem 
de conèixer seran les especificacions tècniques dels diferents components.  
 
En l’exemple anterior, ens les especificacions tècniques del fabricant, trobem que el 
LED, sota condicions normals, treballa amb un voltatge de 2.8V i una tensió/intensitat 
de 20 mA (miliamperes ) 
 

 
Figura: Part de la documentació (datasheet) amb informació tècnica. LED verd. 

Per a calcular quina hauria de ser la resistència que hauríem de posar per a fer 
funcionar el LED: 
 

http://69.195.111.207/tutorial-download/?t=3mm_and_5mm_LED_Kit


 

 
  
Per a entendre millor com es distribueixen els voltatges d’aquest circuit, haurem 
d’entendre bé la següent fórmula: 
 
Voltatge (Vcc) = VR1 + VLed1 
 
Recordem la llei d’Ohm: 
 

Voltatge = Resistència x Intensitat 

Per tant, aplicada la llei d’Ohm a VR1: 
 
Voltatge (Vcc) = i * R + VLed1 
 
Si substituïm la equació amb els valors que ja coneixem:  
 
5V = i * R + 2.8V -> Fixem-nos que la intensitat/tensió d’un circuit serà constant en tot 
ell, a diferència del voltatge. Per tant: 
 



 
 

 

𝑖 = 20 𝑚𝐴 

 

5V = 20mA * R + 2.8V  

R = (5 - 2.8) / 0.2 = 110𝛺 

 

𝑅 = 110𝛺 

Aquest càlcul ens permet obtenir el valor de la resistència òptima per a fer funcionar el 
LED verd. 
 

 



 
 
 

Idea: Per a vincular la pràctica amb l’assignatura de matemàtiques, es pot calcular 
l'equació lineal de la recta.  
 
En la figura següent podeu observar les diverses tensions a les que treballen els 
díodes (LEDs). 

 
Figura: Tensions i intensitats a la que treballen els LEDs segons el seu color 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
Apartat número 3: 

 



 
Font: Elaboració pròpia 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

4 - Activitats 

Activitat 1: Repeteix els càlculs explicats a la pràctica però ara prenent com a 
referència un LED blanc amb V (voltatge) = 3.6 i I (intensitat) = 20mA 
 
Si encara tens dubtes de com fer-ho et pots ajudar de la visualització del següent 
tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=Lr9V5bwwEiU 

Activitat 2: Pel que fa al muntatge físic del circuit demanat, inclou una o varies fotos 
que demostrin que has realitzat correctament tots els passos descrits a l’apartat 
anterior. Decideix si fer-ho amb tres LEDs verds o blancs. 
 
 
Extreure la equació lineal de la recta per a calcular la resistència R: 
 
Recordem la fórmula del circuit: 
 
 

Voltatge (Vcc) = VR1 + VLed1 
 
Voltatge (Vcc) = i * R + VLed1 

 
Recordem la fórmula de l’eqüació lineal de la recta: 
 

y = a · x + b 

on y = tensió / voltatge (Vcc) 
a = i (intensitat / corrent)  
x = R (resistència) 
b = voltatge / tensió del Led1 
 
x = (y - b) / a  
 
R = (Vcc - VLed1) / i 

Busca informació sobre quin component caldria per a ajustar la intensitat d’un LED i 
explica el seu funcionament. Aquesta activitat t’ajudarà a preparar-te per el repte 
següent. 
 
Endavant! 

 

Repte 3: Motor MBOT 
 
1 - Objectiu  

https://www.youtube.com/watch?v=Lr9V5bwwEiU


 
Descobriment de  com funciona un motor elèctric. 
 
2 - Competències treballades 

 
 

Competència 2 (àmbit matemàtic). Emprar conceptes, eines i estratègies 

matemàtiques per resoldre problemes.  

 

Competència 5 (àmbit cientificotecnològic). Resoldre problemes de la vida quotidiana 

aplicant el raonament científic 

 

Competència 9 (àmbit cientificotecnològic). Dissenyar i construir objectes tecnològics 
senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat 

 

3 - Materials i procediment 

Material: 

 

- Motor esquerre o dret del robot 

educatiu 

  MBot 

- Pila de botó de 3V  

  (Voltatge inferior a 6V) 

- 2xCables (Preferiblement vermell i  

  negre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El component particular que trobem en el 

Kit és: 

Si el desmuntem podem separar el motor de la resta de les peçes:

 

 
Font: Confecció pròpia  

 

 

 

 

De moment ens centrarem només en el 

motor en particular. Es tracta d’un 

motor que funciona amb un voltatge 

d’entrada (input en anglès) de 6V. 

 

Aquesta informació està detallada en el 

lloc web del fabricant:  

 

 

 

 

 



 
Font: Confecció pròpia 

 

 

 
Font: 

https://www.generationrobots.com/en/4

03032-spare-mbot-robot-motor.html

 

 

Una prova ràpida i senzilla que val la pena de fer és la de connectar una pila de botó 

de 3V (o qualsevol font de voltatge amb una tensió/voltatge inferior a 6V) 

 

Proveu, per exemple, de connectar-lo a una pila de 3V. 

 
Font: Confecció pròpia

https://www.generationrobots.com/en/403032-spare-mbot-robot-motor.html
https://www.generationrobots.com/en/403032-spare-mbot-robot-motor.html


 

Fixeu-vos que el cable blanc del 

motor ha d’anar connectat al pol 

positiu de la pila i el cable negre del 

motor ha d’anar connectat al pol 

negatiu de la pila: 

 

Una vegada comprovat que el motor es 

posa en marxa quan li subministrem un 

voltatge (inferior a 6V) i es para quan li 

deixem de subministrar, intentarem 

entendre el mecanisme restant del 

mòdul motor del nostre mBOT.

Font: Confecció pròpia 

 
Font: Confecció pròpia 

Com podem observar, la roda dentada 

del motor es conecta a un sistema 

d’engranatges que fa que l’eix de més 

a la dreta giri amb més força però més 

lentament. A la següent figura també es 

mostra la roda un cop connectada a 

aquest mencionat eix i a la pila (3V).

 

 

 
Font: Confecció pròpia 

 

 

 

4 - Activitats 



 
Activitat 1: Confeccioneu el desmuntatge i muntatge exposat més amunt. Feu captures 

de pantalla demostrant que heu seguit els passos correctament. 

 

Activitat 2: Pensa en les possibilitats que pot tenir una possible estructura com la que 

estem dissenyant. Quins usos creieu que se l’hi pot donar? 

 

Activitat 3: Pensa en el sistema d’engranatges de l’interior del motor del MBOT 

exposat a la pràctica. Raona l’existència d’engranatges de diferent tamany. 

 

5 - Rúbrica d’avaluació 
 

Assoliment 
insuficient 

Assoliment 
suficient 

Assoliment notable Assoliment 
excel·lent 

L’alumne no ha 
realitzat cap 
activitat de manera 
satisfactòria. 

L’alumne ha 
realitzat la primera 
activitat de manera 
satisfactòria. 

L’alumne ha 
realitzat la segona 
activitat de manera 
satisfactòria. 

L’alumne ha 
realitzat les tres 
activitats de 
manera 
satisfactòria. 

  



REPTE 5: Altaveu i brunzidor (buzzer) 

 

1 - Objectiu 
 
Aprendre el funcionament d’un altaveu i d’un brunzidor senzills. 
 

2 - Competències treballades: 
 

Competència 2 (àmbit matemàtic). Emprar conceptes, eines i estratègies 

matemàtiques per resoldre problemes.  

 

Competència 5 (àmbit cientificotecnològic). Resoldre problemes de la vida quotidiana 

aplicant el raonament científic 

 

Competència 9 (àmbit cientificotecnològic). Dissenyar i construir objectes tecnològics 
senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat 

3 - Materials, explicació i procediment 

- Brunzidor actiu 

- Brunzidor passiu 

- Cables mascle-femella x2 

- Pila botó 3V 

- Cinta adhesiva 

Us heu preguntat mai com funciona un altaveu? Us heu preguntat mai com, gràcies a 

la tecnologia, hem aconseguit transformar l’energia elèctrica en sons?  

 

En aquesta pràctica entendrem els principis elèctrics que hi han darrere dels 

brunzidors (buzzers en anglès), un giny tecnològic més senzill que un altaveu però que 

va molt bé per entendre les bases per convertir l’energia elèctrica en ones sonores. 

Imatge d’un brunzidor: 

 

 

  Símbol electrònic d’un brunzidor: 



Un brunzidor és un petit transductor (conversor) electroacústic capaç de convertir 

l’energia elèctrica en so. Per a fer-lo funcionar és tan senzill com conectar el seu pol 

positiu amb el + i el pol negatiu o terra amb el -  de la bateria o font de corrent.  

 

Podem diferenciar dos tipus de brunzidors, els electromagnètics i els piezoelèctrics.  

Els brunzidors electromagnètics estan formats principalment per un imant i una 

bobina. Quan la bobina rep electricitat fa que la xapa metàl·lica vibri. En el següent 

video hi trobaràs explicat en detall els components i funcionament d’un brunzidor: 

Cómo Hacer un Altavoz o Parlante Experimental. 

Els brunzidors piezoelèctrics estan construïts amb dues plaques petites, una 

metàl·lica i una altra de ceràmica. El funcionament d’un brunzidor es basa en l’efecte 

piezoelèctric, que és la capacitat de certs materials (com la ceràmica) de deformar-se 

quan se’ls aplica un voltatge extern (o diferència de potencial). Quan se’ls hi deixa 

d’aplicar aquest voltatge aquests materials tornen al seu estat natural. 

 

 

Arribats a aquest punt, doncs, per aconseguir un so constant necessitem que les 

plaques internes vibrin de manera constant. És per això que se li instal·la un oscilador 

al brunzidor que fa que els materials canviïn d’estat una vegada i una altra (fins a 

milers de vegades) per poder així generar un audio perceptible. 

 

 

 

Tant en els brunzidors electromagnètics com piezoelèctrics hi podem diferenciar també 

dos grans grups: 

https://youtu.be/LjXHWKPZ8kk


 

Brunzidors actius: els brunzidors actius son dispositius que generen un so d’una 

freqüència determinada i fixa quan son connectats directament a una font de voltatge.  

 

Un brunzidor actiu incorpora un oscilador simple, el qual permet, com hem dit, fer-lo 

funcionar connectant-lo directament a una font de voltatge. 

 

Les avantatges d’aquest tipus de brunzidor son que resulta molt fàcil de connectar i 

controlar. La desavantatge és que no podem variar el to del so emès. 

Brunzidors passius: els brunzidors passius o altaveus son dispositius capaços de 

generar una ona de so a partir d’una senyal elèctrica. Aquests dispositius no disposen 

d’un oscil·lador intern, per tant necessitem proporcionar una senyal elèctrica per 

aconseguir l’efecte desitjat.  

 

L’avantatge d’aquest tipus de dispositius és que podem variar el to que emet 

modificant la senyal que apliquem a l’altaveu, el que ens permet generar melodies. La 

desavantatge respecte els brunzidor actius és la complexitat de proporcionar i 

controlar nosaltres el senyal elèctric. 

 

L'altaveu - Video educatiu 

 

Usos: 

 

Els brunzidors s'utilitzen principalment per alarmes y electrodomèstics amb control de 

so. Quan ens deixem oberta la nevera massa estona, per exemple, o quan obrim la 

porta del cotxe deixant-nos els llums encesos :) . 

El següent esquema mostra el diagrama de conexió  

 
Figura: Diagrama de conexió d’un brunzidor 

 

La següent figura mostra la connexió d’un brunzidor actiu (oscil·loscopi incorporat) a 

una pila de 3V. L’únic que hem de tenir en compte a la hora de conectar el brunzidor 

actiu a la font d’alimentació és que el pol positiu del brunzidor (pota més llarga) i 

marcada amb un signe + a la part superior del brunzidor: 

https://youtu.be/lOjVJABV_18


 

 

Al conectar un brunzidor actiu a la font d’alimentació apreciarem un to alt i contundent. 

Les següent figura mostra les característiques d’un brunzidor passiu: 

 

Fixem-nos que en el cas dels brunzidors passius els dos terminals (dues potes) tenen 

la mateixa longitud i a la part inferior es pot apreciar la circuiteria. 



En les especificacions tècniques es pot apreciar també que el brunzidor actiu és una 

mica més alt que el brunzidor passiu:

Dimensions del brunzidor actiu 

 

 

Dimensions del brunzidor passiu 

4 - Activitats 

Activitat 1: 

 

Prova de connectar un brunzidor actiu a una pila d’entre 3 i 5.5 V. Pots utilitzar 

l’esquema descrit a la pràctica. Puja un video mostrant el resultat i en el qual es pugui 

apreciar el so.  

 

Activitat 2: 

 

Llegeix el següent codi per a fer funcionar un brunzidor passiu:  

 

//www.elegoo.com - Web del fabricant  

//2016.12.08 - Data de confecció 

#include "pitches.h" - Llibreria que es necessita per al 

correcte funcionament 

// notes a la melodia: 

int melody[] = { - llista amb les notes que volem que sonin 

  NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_G5, NOTE_A5, NOTE_B5, 

NOTE_C6}; 

int duration = 500;  // 500 miliseconds 

void setup() { 

  

http://www.elegoo.com/


} 

  

void loop() {   

  for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) { 

    // pin8 output the voice, every scale is 0.5 sencond 

    tone(8, melody[thisNote], duration); 

    // Output the voice after several minutes 

    delay(1000); 

  } 

    

  // restart after two seconds  

  delay(2000); 

} 

 

Activitat 3: 

 

Explica com han anat les activitats anteriors i amb les dificultats que t’has trobat.  

5 - Rúbrica d’avaluació 

Assoliment 
insuficient 

Assoliment 
suficient 

Assoliment notable Assoliment 
excel·lent 

L’alumne no ha 
realitzat cap 
activitat de manera 
satisfactòria. 

L’alumne ha 
realitzat la primera 
activitat de manera 
satisfactòria. 

L’alumne ha 
realitzat la segona 
activitat de manera 
satisfactòria. 

L’alumne ha 
realitzat les tres 
activitats de 
manera 
satisfactòria. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



REPTE 6: Muntatge MBOT  

 

1 - Objectiu 

En aquest projecte aprendràs a muntar un MBOT i a programar-lo per a que faci certes 
funcions senzilles 

2 - Competències treballades 

 

Competència 5 (àmbit cientificotecnològic). Resoldre problemes de la vida 

quotidiana aplicant el raonament científic. 

Competència 7 (àmbit cientificotecnològic). Utilitzar objectes tecnològics de la vida 

quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a 

fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental. 

Competència 9 (àmbit cientificotecnològic). Dissenyar i construir objectes 

tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

 

3 - Materials i procediment 

- 1 Kit Robot MBOT 

Observaràs que de fàbrica mBOT arriba totalment desmuntat, com si d’un producte de 

LEGO es tractés. El primer que hauràs de fer és muntar-lo peça a peça. A continuació 

trobaràs dos enllaços els quals et poden servir d’ajuda si ho necessites.

 

Manual: https://makeblock.micro-

log.com/?p=1 



4 - Activitats  
 

Activitat 1: Fes fotos del procés de muntatge del robot.  

 

Activitat 2: Explica amb quines dificultats t’has trobat a la hora de muntar el robot 

 
5 - Rúbrica d’avaluació 
 

Assoliment 
insuficient 

Assoliment 
suficient 

Assoliment notable Assoliment 
excel·lent 

L’alumne no ha 
realitzat cap 
activitat de manera 
satisfactòria. 

L’alumne ha 
realitzat la primera 
activitat de manera 
satisfactòria. 

L’alumne ha 
realitzat la primera i 
segona activitat de 
manera 
satisfactòria. 

L’alumne ha 
realitzat les dues 
activitats de 
manera excel·lent. 



 
REPTE 7: Descarregar programa i configurar MBOT 

1 - Objectiu 

Aprendre a programar el MBot descarregant les eines necessàries i configurant-lo 
correctament 

2 - Competències treballades 

 

Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament 

científic. 

Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el 

coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar 

els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental. 

Competència 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un 

problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

 

 

3 - Material 

- Ordinador amb sistema operatiu Windows, Mac o Linux. 

- Kit MBot 

- Programari oficial mBlock 

4 - Procediment 
 

Pots triar l'opció de descarregar-te el programa o utilitzar la seva versió en línia (per a la 

segona opció necessitaràs una connexió a internet mentre duri tot el procés. 

 

Descarregarem el programa: http://www.mblock.cc/mblock-software/ 

 

http://www.mblock.cc/mblock-software/


 

Espera a que es descarregui del tot i executa el programa. Has d’aconseguir obrir la 

següent pantalla: 

 

 

Ara configurarem tot per el nostre mBot. 

Has de tenir en compte que tenim mBot limitats per tant, no sempre tindrem nosaltres el 

mBot. 

Posarem el programa en blanc o nou. Per defecte ens surt el robot Codey no el nostre 

mBot.  

 

 a  

2. Elimina es dispositiu Codey i afegeix dispositiu mBot. 



3. Prem la creu del robot Codey i després a l’opció añadir.  

4. Busca el mBot i coloca’l.  

5. Com hem comentat abans no sempre tindràs el mBot, per aquesta raó millor treballar en 

<cargar>, així quan ho tinguis pots carregar les dades i que les faci. 

  

6. Quan treballem en grup podem utilitzar l’opció <en vivo> i a través del bluetooth canviar 

tot a l’instant. 

Possibles problemes tècnics: 

Problema Solució 

Dificultat a la hora de connectar el dispositiu 
mBOT mitjançant Bluetooth. Problemes amb 
el driver. 

Connectar mitjançant cable USB. 
 

Impossibilitat d’establir connexió amb els 
ordinadors dels alumnes proporcionats per 
la Generalitat. Al no poder instal·lar cap 
programari fa impossible instal·lar els drivers 
adequats. 

Organitzar els alumnes per grups i utilitzar 
els ordinadors personals del alumnes que els 
poden portar.  
 
Utilitzar un simulador per a no necessitar un 
robot físic per a realitzar les proves de 
programari. 

Taula 6: Possibles problemes tècnics 

Posarem el programa en blanc o nou. Amb l’opció “cargar” activada. 

Selecciona al comandament d’instruccions  Eventos → Cuando mBot(mcore) se pone en 

marcha i l’arroseguarem al editor de programació. 



 

3. Torna al panell d’instruccions → Luz y sonido→ Enciende LED todos en .. durante .. 

segundos. 

4. Ara canvia l’opció: 

Todos -- izquierdo 

Color -- escull color diferent 

1--5 

5. Ara agafa el teu mBot (si no pot agafar el teu mBot demana tanda per poder fer-ho i 

passa al següent repte, ja seguiràs després amb tots els passos següents) , connecta'l amb 

l’endoll que té al teu ordinador i dona-li a conectar. 



El diagrama de flux del codi proposat és el següent: 

6. Et sortirà aquesta pantalla si el teu ordinador reconeix el teu mBot. 

 

 

7. Si el teu mBot té l’opció de Bluetooth podràs conectar-lo per Bluetooth...intenta-ho si vols. 



 

 

8. Selecciona l’opció “subir”. I VIGILA quan seleccionis aquesta opció un cop puja tots els 

documents automàticament, s'il·lumina amb el color que tu has posat el temps que tu has 

posat. 

 

8. Has vist que el LED del teu mBot s’ha il·luminat d’acord el teu color? Doncs ara canvia el 

color i el temps dues vegades més i ja està aquest repte complert. 

 



5 – Rúbrica d’avaluació 

 

 

 Assoliment 
insuficient 

Assoliment 
suficient 

Assoliment 
notable 

Assoliment 
excel·lent 

Acció 
L’alumne no 

aconsegueix 

descarregar-se el 

programa o 

accedir a l’editor 

online. 

L’alumne 

aconsegueix 

descarregar-se el 

programa o 

accedir a l’editor 

online. 

L’alumne 

aconsegueix 

connectar el 

MBot a 

l’ordinador 

correctament.   

L’alumne 

aconsegueix 

confeccionar i 

carregar el 

programa al 

MBot 

correctament. 

 

  



REPTE 8 – Encendre i apagar LEDs en funció dels 
botons 
 

1 - Objectiu  

Aprendre a programar el robot educatiu MBot per a que encengui els seus LED en funció 

del botó del teclat premut. 

 

2 – Competències treballades  

 

 

Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament 

científic. 

 

Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el 

coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar 

els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental. 

 

Competència 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un 

problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

 
(àmbit cientificotecnològic) 

 

3 – Material 

 
- Ordinador amb el programari mBlock instal·lat o editor online 

- Kit MBot 

4 - Procediment 

Components que hi intervenen: 



 

 

En aquest repte aprendrem a encendre durant uns segons i apagarem els LEDs del mBot 

en funció de les tecles del teclat que premem. 

1 - Posarem el programa en blanc o nou. Amb l’opció EN VIVO activada. 

Ara fes la següent programació: 

 

El diagrama de flux del codi proposat és el següent: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ara agafa el teu mBot i connecta’l per cable USB i una vegada tinguis tot pujat SENSE 

TREURE EL CABLE USB. 

4 - Activitats 

Activitat 1: Prem la tecla A, després a la C i després a la M. Comprova que el robot es 

comporta de la manera esperada. 

Activitat 2: Desconnecta el cable USB i intenta connectar el mBot per Bluetooth.  

Prem la tecla A, després a la C i després a la M. Comprova que el robot es comporta de la 

manera esperada. 

 

5 – Rúbrica d’avaluació 
 

 Assoliment 
insuficient 

Assoliment 
suficient 

Assoliment 
notable 

Assoliment 
excel·lent 

Acció 
L’alumne no 

configura 

correctament 

l’MBot 

L’alumne 

configura 

correctament 

l’MBot 

Assolit repte 1 Assolit repte 2 

 


