
RELACIÓ DEL LES FASES DEL PROJECTE “IMPULSEM LA ROBÒTICA” AMB ELS CONTINGUTS CURRICULARS 

Fase  Durada Conceptes Continguts curriculars 

1. Fase 
d’experimentació 

Implementació del 
programa a l’aula. 

14 setmanes 
(del 3 d’octubre del 2016 al 
20 de gener del 2017) 

 Codi 
 Processing 
 Pantalles i píxels 
 Línia 
 Variables 
 Setup i draw 
 Què és Arduino 
 Senyals digitals 
 Compta en binari 
 Blink 
 Beeb 
 Entrades digitals  
 Llegint en analògic 
 Escrivint en analògic 
 LDR 
 Port sèrie 
 Enviant a l’ordinador 
 Rebent de l’ordinador 
 Robots 
 Tipus de robots 
 Servo estàndard 
 Servo de gir continu 
 Servo controlat amb entrada 
 Utilitzant dos servos 

 Electrònica 
 Control i automatització 
 Màquines, mecanismes i estructures 
 Disseny i construcció d’objectes. 

 

Fase  Durada Conceptes Continguts clau 

2. Fase de creació En aquesta fase l’alumnat 
desenvolupa projectes 
lliures que decideix a 
partir de la  
seva iniciativa i on haurà 
d’aplicar i ampliar els 
coneixements i 
metodologia adquirits a  
la fase anterior seguint els 
passos del procés 
tecnològic. 

6 setmanes 
(del 23 de gener al 28 de 
febrer del 2017) 

L’alumnat aplica els conceptes 
treballats en la fase 
d’experimentació 

- Electrònica 
- Control i automatització 
- Màquines, mecanismes i estructures 
- Disseny i construcció d’objectes. 
 
- Publicació i difusió de continguts 
- Eines per a la comunicació. 
- Les TIC com a eina per la integració i la 

comunicació de la informació 
 



 

3. Presentació final Es realitzarà una trobada 
de tots els centres 
participants on es 
mostraran els projectes 
creats i es compartiran 
amb la resta 

1 dia 
(finals de febrer inicis de 
març; data per confirmar) 

 - Publicació i difusió de continguts 
- Eines per a la comunicació. 
- Les TIC com a eina per la integració i la 

comunicació de la informació 
 

 



 

FASE D’EXPERIMENTACIÓ 

BLOC CONTINGUTS PROJECTE DESCRIPCIÓ 

1. “CODI” 
 Introducció a la programació 
(Processing) 

- Llenguatges de programació: 
Processing. 

- Estructures de programació. 
- Pantalles i píxels. 
- Línia. 
- Variables. 
- Setup i draw. 

Serp vermella Iniciació al codi Processing 

Rellotge de post-it  Codi: Processing. 
 Inserció i tractament d’imatges. 
 Matrius (arrays). 
 Bucles. 
 Comptador de temps. 

Pesca la poma  Dibuixar personatges. 
 Funcions condicionals. 
 Funció aleatòria (random). 
 Control del programa mitjançant variables. 
 Variables tipus flotant (float). 
 Comptadors. 
 Control per teclat. 

2. “ESPORTS” 
Introducció a Arduino. 
Entrades i sortides digitals 

 
 

- La placa Arduino UNO. 
- L’ algorisme i el diagrama de 

flux. 
- Senyals digitals. 
- Comptar en binari. 
- Blink. 
- Beeb (brunzidor piezoelèctric) 
- Entrades digitals (botó) 
- El circuit electrònic i els seus 

elements. 
- Mesures amb sensors. Lectura 

de senyals d’entrada. 
- Activació de senyals de sortida. 
- Algorisme de control 

Pong  Introducció a la placa  Arduino UNO. 
 Connexió de diferents d’elements  elèctrics i electrònics a la 

placa Arduino i programació en Processing: 
 Resistències. 
 LED’s. 
 Polsadors. 

Esgrima  Sensors de moviment tilt. 

Bàsquet  Sensor de llum: LDR. 
 Altaveus i reproducció de sons. 

Reacciona Aprofitament de les característiques físiques de certs materials per 
obtenir senyals d’entrada (làmina d’alumini). 

Cursa Aprofitament de les característiques físiques de certs materials per 
obtenir senyals d’entrada (làmina d’Alumini). 

Dau digital  El potenciòmetre coma sensor d’entrada. 
 Brunzidor piezoelèctric. 

Simon diu  Variables aleatòries. 
 Comparació de dades. 
 Reproducció de sons. 



 

BLOC CONTINGUTS PROJECTE DESCRIPCIÓ 

3. “MÀGIA” 
Entrades i sortides 
analògiques. 
Comunicació amb el port 
sèrie 

- Lectura de senyals analògics. 
- Escriptura de dades en sortides 

analògiques. 
- Sensor de llum LDR 
- Port sèrie: 

 Enviament de dades a 
l’ordinador 

 Recepció de dades des de 
l’ordinador 

Boom box  Introducció de la programació de sons. 
 Altaveu. 

Monstre de les 
galetes 

 Muntatge de Kit. 
 Ús de la webcam i tractament d’imatges. 
 Sensors capacitius amb làmina d’alumini. 

Drawdio 
(pencil that lets you 
draw music) 

 Muntatge de kit. 
 Aplicació de la conductivitat de diferents  materials per 

poder-los fer servir com a elements d’activació de, per 
exemple, sortides d’àudio (en aquest cas es fa aprofitant 
la conductivitat del grafit d’una mina de llapis). 

Caixa Knock Knock  Muntatge de kit. 
 Aplicació de les propietats dels piezoelèctrics com a 

sensor de vibració. 
 Memorització de dades fent servir matrius (arrays). 
 Reproducció de sons gravats. 

Pov 
(persistence of 
vision) 

 Muntatge de kit. 
 Creació d’imatges a partir de les diferents freqüències de 

funcionament dels LEDS. 

Seqüenciador  Muntatge de kit. 
 Reproducció de sons en funció de resistències de diferents 

valors. 
 Programació de l’ús d’arxius de so en format Wav. 

Tocadiscs binari  Muntatge de kit. 
 Aplicació de les lectures dels sensors d’infraroigs per 

poder crear música a partir de patrons de lectura binaris 
“blanc/negre”. 

 Activació de diferents notes musicals en funció de la 
lectura de sensors. 

 Control dels temps de reproducció. 



 

BLOC CONTINGUTS PROJECTE DESCRIPCIÓ 

 
4. “ROBOTS” 

Motors i conceptes bàsics de 
robots 

- Robots. 
- Tipus de robots. 
- Servo motor estàndard. 
- Servo motor de gir continu. 
- Servo motor controlat amb entrada. 
- Utilitzant dos servos. 

Robot gatejador  Muntatge de kit. 
 Programació i ús de servomotors. 

Càmera robòtica  Muntatge de kit. 
 Ús de servomotors. 
 Control de servos mitjançant joystick. 
 Connexió de càmera web. 

Tickle robot  Muntatge de kit. 
 Combinació de l’ús de servomotors amb les 

característiques de conducció elèctrica de certs materials. 
Els servomotors s’accionen quan reben el senyal de canvi 
de tensió produït en tocar la làmina d’Alumini (que fa la 
funció de sensor tàctil). 

Obre la caixa  Muntatge de kit. 
 Combinació de sensors piezoelèctrics activats per pressió 

amb l’ús de servomotors.  
 Control de temps d’actuació. 

Caçador de llum. 
Segueix les línies 

 Muntatge de kit. 
 Seguiment amb servomotors d’un punt de llum d’acord 

amb el senyal captat per una resistència LDR.  

Seguidor de línies  Muntatge de kit. 
 Muntatge d’un robot seguidor de línies: combinació de les 

respostes dels sensors d’infraroigs amb el moviment del 
robot fent ús del servomotor. 

 

 


