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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

“Aquest any 2012 és l´Any Internacional de l´Energia Sostenible. A més a més, 

cada cop que llegim un diari o obrim la televisió, sentim noticies sobre la crisis 

econòmica que ens està afectant. Per tot arreu, sentim les paraules retallades, 

estalvi, crisis energètica, etc. ... i no tan sols als medis informatius, si no  

també a casa nostra. 

Per tant,  

Com podriem incrementar l´estalvi i millorar l´eficiència energètica a 

la nostra llar?  “ 

REQUERIMENTS DEL PROJECTE 

L’activitat que es proposa es el disseny i construcció d’un sistema domòtic per 
a un habitatge destinat a incrementar l’estalvi i millorar l’eficiència energètica 
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a partir de la placa controladora d’Arduino One i el sistema de programació 
Scratch for Arduino. 

El projecte es realitzarà en grups de treball de tres alumnes. Cada grup haurà 
de seleccionar i definir 2 elements de la vivenda relacionats amb l´àmbit 
energètic es volen controlar, per exemple, activació de llum per detectors de 
presència. Tot i així, el projecte haurà d´incloure també: 

- Un sistema d´alarma contra l´intrusió 

Tota la documentació serà accesible des de la plataforma Moodle. D’altra 
banda, el professor habilitarà i compartirà amb cada grup format carpetes en 
les aplicacions web 2.0 següents:  

- Symbaloo, amb enllaços a webs relacionades amb el contingut del 
projecte, i ,  

- Dropbox, per poder emmagatzemar, gestionar i accedir al material propi 
de cada grup. 
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SESSIÓ 1 

ACTIVITAT 2: RECERCA DEL PROJECTE 

Aquesta activitat està prevista per ser realitzada fora de l´horari lectiu.  

Cada grup haurà de ralitzar una recerca per tal de seleccionar i definir quins 
són els criteris d´eficiència i estalvi energètic que pretenen aplicar al sistema 
de control. El resultat de la recerca haurà de determinar: 

- Un mínim de 2 elements de la vivenda ralacionats amb l´àmbit 
energètic es volen controlar, 

- Els paràmetres de funcionament dels diferents elements de control, i, 

- Elements de control i actuadors que preveuen utilitzar. 

Així mateix, els grups hauran d´incloure dins del sistema domòtic: 

- Sistema d´alarma contra intrusió, 

- Control i accionament de persianes per sensor de llum exterior. 

Els grups hauran d´elaborar un document sobre la recerca que s´haurà de 
lliurar via Moodle al professor. Per a la gestió i elaboració de la documentació 
s´haurà d´utilitzar la plataforma Wev 2.0 Dropbox habilitada per al projecte. 

La recerca haurà d´estar finalitzada abans de la sessió 5, amb la finalitat de 
poder realitzar el disseny i la construcció del projecte. 

SESSIÓ 2: PLAQUES CONTROLADORES: ANÀLISI I POSTA EN 
MARXA 

Les activitats propoades en la sessió 3 es desenvoluparan amb l´alumnat 
organitzat en els grups de treball del projecte. Es realitzarà a l´aula de 
Tecnologia i a cada grup se li assignarà un ordinador i una placa controladora 
Arduino One així com els elements i materials necessaris per a la seva 
connexió i posta en marxa. 

ACTIVITAT 3: PLACA CONTROLADORA ARDUINO 

Aquesta activitat consisteix en l´observació i idenificació de la placa 
controladora, quins són els diferents elements que la componen i quina és la 
seva funció.  

A l´Annex 1 del present guió, trobareu un dibuix de la Placa Arduino. Senyaleu 
els diferents elements que la componen i descriviu les seves funcions. 
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ACTIVITAT 4: CONNEXIÓ I POSTA EN MARXA   
 

Un cop identificats els elements de la placa i el seu funcionament, a l´Annex 2 
podeu trobar la documentació necessaria per poder connectar la placa Arduino 
One i la instal·lació de Scratch for Arduino. 

SESSIÓ 3: INTRODUCCIÓ AL S4A I INICIACIÓ A LA 
PROGRAMACIÓ 

 

En aquesta sessió es pretén que l’alumnat sigui capaç de connectar físicament  
dispositius i elements electrònics a una placa controladora  i executar 
instruccions programades amb  S4A per tal de comprendre el seu 
funcionament. 

Es realitzarà en els grups de treball del projecte seguint un guió on es 
proposaran diferents tasques. 

• Pràctica 1: Connexió i comandament d’un led des d’un polsador 

• Pràctica 2: Lectura de temperatura amb un sensor de temperatura 
LM35 

• Pràctica 3: Programació i comandament d’un semàfor  de  leds. 

Les pràctiques es realitzaran amb els grups formats per la realització del 
projecte, guiada per el professorat i desprès de cada tasca el professorat 
verificarà grup per grup la seva realització. 

L´Annex 3 conté les fitxes de treball amb els passos a seguir en cada tasca i 
serviràn com a material de suport i consulta en la realització del sistema 
domòtic. 

Un cop acabades, les pràctiques s´entregaran al professor/a penjant-les a la 
plataforma Moodle. 

SESSIÓ 4 I 6:  DISSENY  I CONSTRUCCIÓ DEL SISTEMA 
DOMÒTIC  

 

Durant aquestes sesions està previst que els gups apliquin tots els 
aprenentatges adquirits en les sessions anteriors per al desenvolupament del 
sistema de control domòtic.  
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Aquesta activitat correspon a la fase final del disseny i la fases de  construcció  
I avaluació del projecte tecnològic on l’alumnat haurà d’aplicar tots els 
aprenentatges adquirits en les sessions anteriors. 

El procés constructiu haurà de respectar les diferents fases del procés 
teconològic: planificació  i repartiment de les tasques , llistat de materials, 
enregistrament del procés constructiu, avaluació de la solució. 

Les fases de plantejament del problema i definició dels requeriments quedaran 
incloses en les activitats ja realitzades. 

SESSIÓ 7: PRESENTACIÓ MEMÒRIA DEL  PROJECTE 

 

Cada grup haurà de presentar la documentació del projecte juntament amb el 
constructe I realitzar un test de funcionament del mateix. 

La documentació del projecte haurà de contenir tots els apartats propis de la 
memòria d’un projecte tecnològic així com l’avaluació del funcionament del 
constructe. Haurà d’ incloure també la documentació de treball i les de totes 
les activitats realitzades. 

La memòria s´haurà de lliurar en format paper i tambe en format digital via 
Moodle.  

A l´Annex 4 es pot trobar una guia que indicar els apartats que ha de contenir 
la memòria del projecte. 
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ANNEX: DOCUMENTACIÓ PER L’ALUMNAT 

ANNEX 1: PLACA ARDUINO 
 

 

Treballant amb Scratch for Arduino les connexions operatives de la placa 
Arduino ONE són les següents: 

A0 – A5: Pins analògics d’entrada 
D2 – D3: Entrada digital 
D10, D11, D12: Sortida digital 
D5, D6, D9: Sortida analògica 
D4, D7, D8, D12: Servomotors 
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ANNEX 2: INSTRUCCIONS CONNEXIÓ PLACA ARDUINO ONE I 
INSTAL·LACIÓ DEL S4A 
 

Per realitzar la connexió de la placa controladora ARDUINO ONE a l’ordinador 
amb Windows7 el primer que s’ha de fer es la descàrrega del software de 
l’entorn Arduino. Aquest es pot descarregar a l’adreça: 
http://arduino.cc/en/Main/Software 

  

Aquí s’obté el següent arxiu, que s’haurà de guardar al nostre ordinador 

 

Una vegada que es té aquest arxiu, s’ha de descomprimir i s’obtindrà la 
carpeta següent (arduino-1.0.1): 
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A continuació s’haurà de connectar la placa ARDUINO ONE a l’ordinador, per 
tot seguir canviar el firmware de la placa controladora. Per això es necessita la 
placa i un cable USB: 

 

Al connectar la placa a l’ordinador, es sistema intentarà d’instal·lar el 
dispositiu però no hi podrà. Llavors el que s’ha de fer és instal·lar els drivers de 
la placa de forma manual. Per això s’haurà d’anar a l’Administrador de 
dispositius (Inici > Panell de Control > Hardware i So > Administració de 
dispositius). Aquí es troba un Dispositiu desconegut, que és la placa. Llavors es 
fa clic a sobre amb el botó dret del ratolí i en el següent menú es fa clic sobre 
l’opció de “Actualitzar software del controlador”, com es mostra a continuació: 

 

A continuació, surt una nova finestra amb dues opcions a escollir, s’ha de fer 
clic sobre la segona: “Buscar el software de controlador a l’equip” 

A la finestra següent hem de indicar el camí de la carpeta que porta per nom 
“drivers” de la carpeta “arduino-1.0.1” que abans hem descomprimit al nostre 
ordinador: 
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I es fa clic a “Següent”. Llavors sortirà la següent pantalla d’advertència: 

 

S’haurà d’escollir la segona opció. Al fer clic a sobre, l’ordinador ja reconeixerà 
la placa ARDUINO ONE i ens mostrarà el següent missatge, on també ens 
indicarà a quin port de l’ordinador s’ha instal·lat la placa: 

 

Si es tanca aquesta finestra, ja es pot veure a l”Administrador de dispositius” 
com la placa ja està connectada. 
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Perquè després puguem treballar amb Scratch for Arduino és necessari que el 
por de connexió de la placa estigui entre el COM1 i el COM12. Si no és així, ho 
haurem de canviar a les propietats avançades d’aquest dispositiu (que podem 
obrir fent clic a sobre amb el botó dret del ratolí). 

Una vegada que es te connectada la placa a l’ordinador, el següent pas es 
canviar el firmware de la placa Arduino ONE per poder treballar amb Scratch 
for Arduino. El primer que s’ha de fer es baixar aquest firmware, que el podem 
trobar a la web:  

http://seaside.citilab.eu/scratch?_s=OEeyUxuPUb6MPX4B&_k=kTBVMPMp0R-
_3X_U 

 

Al fer clic sobre la paraula firmware s’obrirà una nova finestra de text com 
aquesta: 

 

Aquest es el firmware que s’ha de transferir a la placa. S’ha de seleccionar i 
copiar tot el text que conté aquesta finestra i a continuació obrir el software 
d’Arduino. Aquest es troba a la carpeta “arduino-1.0.1” que abans s’havia 
descomprimit al nostre ordinador: 
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3r – Prémer aquest botó per carregar el firmware a la placa  

Al obrir aquest software s’obtindrà una nova finestra on s’haurà de comprovar 
que la placa està connectada a l’ordinador, a l’espai en blanc s’haurà 
d’enganxar tot el text amb el firmware que abans s’havia copiat i a continuació 
carregar-lo a la placa Arduino ONE. 

1r – Comprovar que la placa està connectada a l’ordinador al port correcte 

2n – Enganxar aquí tot el text amb el firmware que s’ha copiat prèviament 

 

A continuació, per poder començar a treballar i programar la placa, s’ha de 
baixar l’ “Scratch for Arduino” (S4A), que es troba al següent enllaç:  

http://seaside.citilab.eu/scratch?_s=OEeyUxuPUb6MPX4B&_k=kTBVMPMp0R-
_3X_U 
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A continuació, s’executa aquest arxiu (S4A14.exe) al nostre ordinador i 
començarà el procés d’instal·lació de “Scratch for Arduino”. Una vegada que 
s’ha instal·lat, es disposarà al l’escriptori d’una drecera al programa: 

 

Tot seguit, es pot executar i si es te la placa connectada, aquesta serà 
detectada automàticament per aquest programa. 

Detecció de la placa i del port de connexió 

 

Una vegada fets tots aquest passos, ja es pot començar a programar la placa 
ARDUINO ONE amb SCRATCH FOR ARDUINO. 
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ANNEX 3: PRÀCTIQUES DE S4A 

PRÀCTICA 1: CONNEXIÓ I COMANDAMENT D´UN LED DES D´UN 
POLSADOR 

Objectiu de la pràctica: 

L’objectiu d’aquesta primera pràctica és el de prendre un primer contacte amb 
la placa ARDUINO ONE i l’entorn de programació Scratch for Arduino (S4A). Per 
això realitzarem la connexió un LED i el seu comandament mitjançant un 
polsador. 

Requeriments: 

Es tracta d’encendre un LED mitjançant un polsador. Es a dir, el LED només 
s’encendrà mentre el polsador es trobi polsat.  

Materials necessaris: 

 Per a l’elaboració d’aquesta pràctica necessitarem el material següent: 

• 1 Placa Arduino ONE 
• 1 Placa Protoboard 
• 1 Cable de connexió USB tipus A - B 
• 1 LED vermell 
• 1 Polsador 
• Cablejat per fer les connexions 

 
 

Esquema de Connexió: 

A continuació, i abans de començar amb la programació, muntarem el circuit 
tal i com es mostra a la figura següent: 
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Programació Scratch for Arduino (S4A): 

A continuació, el darrer pas que ens queda és la programació perquè el 
polsador només s’encengui quan el polsador estigui polsat. 

 

Propostes de millora: 

Ara que coneixes la placa ARDUINO ONE i Scratch for Arduino, creus que 
podries modificar el circuit i la programació de forma que hi haguessin dos 
LEDs, on un d’ells sempre estarà encès de forma que quan es prem el polsador 
un d’ells s’encén i l’altre s’apaga? 

PRÀCTICA 2: PROGRAMACIÓ I COMANDAMENT D´UN SEMAFOR DE LEDS 

Objectiu de la pràctica: 

A continuació, per continuar familiaritzant-nos amb la placa ARDUINO ONE i la 
seva programació mitjançant Scratch for Arduino (S4A) simularem el 
funcionament d’un semàfor.  

Requeriments: 

Es tracta de reproduir el funcionament d’un semàfor per al vehicles. Es a dir, a 
partir de tres llums: vermella, groga i verda, i haurem de fer que s’encenguin i 
s’apaguin segons una correcta seqüenciació,  que serà: 

• Encendre llum vermella 
• Apagar llum vermella i encendre llum verda 
• Apagar llum verda i encendre llum groga 
• Apagar llum groga i encendre llum vermella 
• Repetir la seqüència 

Com es tracta d’una simulació, utilitzarem uns temps d’il·luminació de cada 
color reduïts: vermell 3 segons, verd 5 segons i groc 1 segon. 

Materials necessaris: 

 Per a l’elaboració d’aquesta pràctica necessitarem el material següent: 
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• 1 Placa Arduino ONE 
• 1 Placa Protoboard 
• 1 Cable de connexió USB tipus A - B 
• 1 LED vermell 
• 1 LED groc 
• 1 LED verd 
• 3 Resistències de 100Ω  (o similars) 
• Cablejat per fer les connexions 

 
Esquema de Connexió: 

A continuació, i abans de començar amb la programació, muntarem el circuit 
tal i com es mostra a la figura següent: 
 

 

Programació Scratch for Arduino (S4A): 

A continuació, el darrer pas que ens queda és la programació de la 
seqüenciació dels llums del semàfor mitjançant el S4A. Per això, farem el 
següent programa: 

 



Guió per l’Alumnat                                                 
Projecte tecnològic de disseny i construcció d’un sistema domòtic per a l’habitatge destinat a 
l’estalvi I l’eficiència energètica 

 

   

 17 

Propostes de millora: 

Ara que has vist com es pot fer un semàfor pels vehicles. T’atreviries a 
modificar el circuit i el programa incloent-ne el semàfor pels vianants?  

 

PRÀCTICA 3: LECTURA DE TEMPERATURA AMB UN SENSOR DE 
TEMPERATURA LM35 

Objectiu de la pràctica: 

Una vegada que ja hem treballat amb la placa ARDUINO ONE i Scratch for 
Arduino fent servir el valor d’una entrada digital (com és un polsador), a 
continuació ens introduirem en l’ús de les entrades analògiques, on un sensor 
ens proporciona diferents valors per a una variable. En aquest cas treballarem 
amb un sensor de temperatura.  

Requeriments: 

En aquesta ocasió només es tractarà de connectar un sensor de temperatura 
LM35 i obtenir la lectura de la temperatura ambient a la pantalla de ordinador. 
D’aquesta forma podrem observar els diferents valors que ens proporciona el 
sensor analògic i així si fos necessari executar diferents ordres en funció del 
seu valor. 

El sensor de temperatura LM35 ens proporciona un valor que per a 
transformar-lo en temperatura mesurada en graus centígrads l’haurem de 
transformar segons la següent funció: 

((lectura del sensor) x 500) / 1023 = lectura en OC 

Materials necessaris: 

 Per a l’elaboració d’aquesta pràctica necessitarem el material següent: 

•  
• 1 Placa Arduino ONE 
• 1 Placa Protoboard 
• 1 Cable de connexió USB tipus A - B 
• 1 Sensor de temperatura LM35 
• Cablejat per fer les connexions 

 
Esquema de Connexió: 

A continuació, i abans de començar amb la programació, muntarem el circuit 
tal i com es mostra a la figura següent, tenint en compte la connexió del 
sensor LM35: 
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Programació Scratch for Arduino (S4A): 

A continuació, el darrer pas que ens queda és la programació per obtenir a la 
pantalla de l’ordinador la temperatura ambient mesurada pel sensor. 

Temperatura ambient en OC 

       

 

Propostes de millora: 

Ara que has vist com es pot mesurar la temperatura, t’atreviries a modificar el 
circuit i el programa incloent-ne un LED que s’encengui quan la temperatura 
és mes alta de 30OC?  
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ANNEX 4: CONTINGUTS DE LA MEMÒRIA DEL PROJECTE 

La documentació del projecte haurà de contenir tots els apartats propis de la 
memòria d´un projecte tecnològic així com:  la pertinent avaluació de 
funcionament del constructe. Els apartats que ha de contenir la memòria són 
els següents: 

• PORTADA: Incloura els següents punts: 

o Nome del projecte, membres del grup, curs, data d´inicialització i 
finalització del projecte. 

• INDEX NUMERAT 

• PROPOSTA DE TREBALL: Indicant quina ha sigut la porposta per la 
realització del projecte i les condicions que ha de complir l´objecte 
tecnològic. 

• MEMÒRIA DESCRIPTIVA:  

o DESCRIPCIÓ GENERAL DE L´OBJECTE: On es descriu la recerca 
realitzada: què és, per a què s´utilza, com funciona, quines són 
les seves parts o els seus elements, quines les seves 
característiques principals, tipus,etc.   

o DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA: Explicar què 
s´ha construit fent referència als elements emprats, ex, circuits 
elèctrics, etc. 

Aquest apartat ha d´incloure les taques adoptades per cada 
membre del grup i les taules de planificació de la construcció del 
projecte. 

• FASE DE CONSTRUCCIÓ:Explicar com s´ha construit indicant, per ordre, 
totes les operacions que s´han realitzats i les eines i estris emprats. En 
aquest apartat, s´explicaran les operacions de fabricació de cada peça, 
com les de montatge i comprovació. En cas necessari, s´indicarà els 
problemes detectats i com s´han solucionat.   

• LLISTAT D´ELEMENTS: S´indicarà tots els elements necesaris per a la 
construcció. 

• LLISTAT D´EINES I ESTRIS: S´indicaran totes les eines i estris utilitzades 
en la construcció, montatge i acabat del constructe.  

• PLANOLS 

• PRESSUPOST: Relació valorada del cost de tots els materials i 
components emprats per a la realització del projecte, tant aquells 
comprats per l´alumnat com els facilitats pel Departament de 
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Tecnologia. No es tindran en compte el cost de les eines i estris ni la mà 
d´obra.  

• PROBLEMES TROBATS I SOLUCIÓ ADOPTADA 

• AVALUACIÓ 

• CONCLUSIONS: Explicació de la valoració que es fa del projecte. 


