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OBJECTIUS 

OBJECTIUS DE L’ACTIV ITAT DIDÀCTICA 

L’activitat que proposem es un projecte per l’aula de tecnologia destinat a l’alumnat de 4rt d’ESO 

consistent en la  realització d’un sistema de control domòtic  per una vivenda enfocat al estalvi i la 

eficiència energètica al habitatge  a partir de la placa controladora d’Arduino One i el sistema de 

programació Scratch for Arduino. 

El  currículum de tecnologies de 4rt d’ESO contempla l’estudi de l’habitatge i dels sistemes 

domòtics de control de forma que la realització d’una activitat de programació aplicable a una 

part del temari del curs ens permetia donar  als continguts didàctics sobre programació 

informàtica una aplicació concreta i en un àmbit conegut i treballat per l’alumnat a l’aula. D’altra 

banda l’any 2012 ha estat l’any de l’energia lo qual va resultar molt adient per fer participar de 

forma activa a l’alumnat en solucions d’estalvi i eficiència energètica en un entorn pròxim i 

assequible per l’alumnat com es l’habitatge o la pròpia llar. 

L’elecció del sistema Scratch for Arduino, d’ara endavant S4A,  i la placa controladora Arduino 

One va ser el resultat d’una llarga tasca de recerca de llenguatges de programació i plaques per 

entorns educatius. 

El principal factor que ens va fer decidir escollir aquest sistema va ser oferir a l’alumnat una forma 

atractiva i senzilla de programar. Varem considerar que l’entorn gràfic i intuïtiu que ofereix 

Scratch permetia a l’alumnat aproximar-se a la programació d’una forma divertida  i assequible i 

que potenciava la seva motivació i curiositat. 

PER QUÈ  SCRATCH FOR ARDUINO I LA PLACA CONTROLADORA ARDUINO ONE ? 

En quan a l’elecció de la placa controladora, la placa IMAGINA desenvolupada per ROBOLOT i 

que utilitza un microprocessador  PICAXE, va ser la nostra primera opció, donat que està 

especialment dissenyada per l’entorn educatiu i també es compatible amb el llenguatge S4A. No 

obstant això, les prestacions de dita placa quan es treballa amb S4A son a dia d’avui encara molt 

limitades i no ens permetien portar a la pràctica les activitats i operacions previstes per el sistema 

domòtic que volíem dissenyar. 

Es per això que finalment vàrem considerar més apropiat utilitzar la placa Arduino One 

desenvolupada per Arduino. D’altra banda el seu cost era assequible i creiem que raonable i 

assumible en els entorns educatius. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT PROPO SADA  

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE TECNOLOGIC QUE ES PROPOSA AL’ALUMNAT  

L’activitat que es proposa es un projecte tecnològic consistent en el disseny i construcció d’un 

sistema domòtic per a un habitatge destinat a incrementar l’estalvi i millorar l’eficiència 

energètica. 

L’activitat està prevista per desenvolupar-se en la seva totalitat a l’aula de tecnologia amb 

l’alumne organitzat en grups de projecte  de 3 a 4 alumnes   

REQUERIMENTS INICIALS DEL SISTEMA 

Es traca d’un projecte semiobert amb uns requeriments inicials mínims: 

 Els sistema s’haurà de dissenyar a partir de la placa Arduino One i el software de 

programació S4A 

 El sistema haurà d’incloure entre les seves funcions una alarma per intrusió 

 El sistema haurà d’incloure al menys 2 funcions més de control d’elements o instal·lacions 

normals d’un habitatge per tal d’incrementar l’estalvi i l’eficiència energètica. 

PARÀMETRES  DE FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DOMÒTIC 

Els requeriments de funcionament del sistema els haurà de proposar  l’alumnat.   

Cada grup haurà de:  

 Seleccionar els elements i/o instal·lacions de l’habitatge que controla el sistema domòtic i 

justificar la seva elecció en base a criteris d’eficiència i estalvi energètic. Per exemple:  

- Control automàtic de l’aire condicionat 

- Control automàtic  de la calefacció 

- Control de l’enllumenat exterior 

- Etc... 

 Definir els paràmetres de funcionament de cada element o instal·lació que es controla. Per 

exemple: 

- Temperatures de funcionament de l’aire condicionat i/o la calefacció 

- Intensitat lumínica per l’activació de l’enllumenat exterior. 

- Etc... 
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 Seleccionar els elements de control i actuadors necessaris per a la construcció del sistema. 

Per exemple: 

-  Brunzidors 

- Sensors de temperatura 

- Sensors de moviment 

- Etc. 

Per a tal fi es demana al alumnat que realitzi un treball de recerca d’informació recorrent d’una 

banda  als aprenentatges adquirits al llarg del curs en els àmbits de l’habitatge, l’electrònica i els 

elements de control ( veure capítol:  Aplicació didàctica, apartat: Contextualització) i ampliant 

aquesta informació amb altres fonts ja sigui facilitades per el professorat o pròpies.  

Al final de la documentació del  treball de recerca s’haurà d’incloure la proposta de paràmetres de 

funcionament del sistema. 

ACTIVITATS PRÈVIES AL DESENVOLUAMENT DEL PROJECTE 

Prèviament al inici del  disseny i la construcció del sistema, es proposen una sèrie d’activitats 

pràctiques per l’introducció dels continguts teòrics i pràctics que els seran necessaris per a dur-lo 

a terme. 

Aquestes activitats queden incloses dins de la present proposta com activitats pròpies del 

projecte i es descriuen mes endavant. Les activitat proposades son: 

 Anàlisi d’una placa controladora Arduino One 

 Connexió i posta en marxa d’una placa Arduino One per   a la seva programació amb S4A 

 Pràctiques de programació i govern d’elements de control i actuadors, connexió 

d’elements  a la placa controladora Arduino One i programació amb S4A  

A la documentació adjunta es presenten unes propostes de diferents activitats com a exemple de 

les que l’alumnat haurà de definir dins el projecte, amb les programacions i esquemes de 

muntatge pertinents. 

MATERIAL 

A la taula següent es recullen els materials necessaris per a poder desenvolupar cadascuna de les 

pràctiques i les activitats proposades en aquest projecte, amb la finalitat de poder realitzar a 

continuació una valoració del cost dels mateixos. 

El material detallat es el necessari per a cada grup de treball de projecte, 
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 Pràctiques a realitzar Propostes de treball 
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Placa Arduino ONE 1 1 1 1 1 1 1 1 

Placa Protoboard 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cable Connexió USB A-B 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sensor de distància DMS-80      1 1  

Sensor de temperatura LM35   1  1    

Microprocessador L293NE         1 

Polsador 1     1  2 

LDR    1   1 2 

Resistència 100 (o similar)  3  2 3 2 4 2 

Resistència 10k (o similar)        2 

Diode        4 

LED Blanc    1   3  

LED Vermell 1 1   1 1   

LED Groc  1    1   

LED Verd  1   1    

LED Blau     1    

Motor 5V        1 

Brunzidor 5V      1   

Cablejat de connexió 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 



Disseny I Construcció d’un Sistema Domòtic per l’Habitatge Destinat a l’Estalvi I l’Eficiència Energètica 

7 

VALORACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE 

Una vegada revisats tots el materials que intervenen a cada pràctica i a cada proposta i tenint en 

compte que els materials s’han de reutilitzar per a cadascuna d’elles (es a dir no podran tenir fets 

a l’hora dos muntatges diferents), a continuació es detallen els materials necessaris i els costos 

per a cada grup de treball. 

 

 
Quantitat Preu Unitari (€) 

Preu total 
component (€) 

    

Placa Arduino ONE 1 24,95 24,95 

Placa Protoboard 1 4,99 4,99 

Cable Connexió USB A-B 1 1,70 1,70 

Sensor de distància DMS-80 1 13,95 13,95 

Sensor de temperatura LM35 1 2,81 2,81 

Microprocessador L293NE  1 2,45 2,45 

Polsador 2 0,61 1,22 

LDR 2 1,62 1,62 

Resistència 100 (o similar) 4 0,52 2,08 

Resistència 10k (o similar) 2 0,50 1,00 

Diode 4 0,10 0,40 

LED Blanc 3 0,92 2,76 

LED Vermell 1 0,92 0,80 

LED Groc 1 0,80 0,80 

LED Verd 1 0,80 0,80 

LED Blau 1 0,80 0,80 

Motor 5V 1 5,08 5,08 

Brunzidor 5V 1 3,13 3,13 

Cablejat de connexió 1 2,00 2,00 

 PREU TOTAL (€) 73,34 
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APLICACIÓ DIDÀCTICA  

CONTEXTUALITZACIÓ  

L’activitat esta adreçada a l’alumnat de 4rt d’ESO de la matèria de tecnologies. Esta pensada per 

a desenvolupar-se durant el 3r trimestre en l’unitat d’ Automatització dins una programació anual 

similar a la següent d’acord amb els continguts curriculars: 

PRIMER TRIMESTRE 

Unitat didàctica :L’habitatge 

 Anàlisi dels elements que condicionen el disseny d’un habitatge: situació,característiques, 
bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica. 

 Caracterització del protocol d'accés a un habitatge: tràmits per a !a seva compra o lloguer, 
condicions d'habitabilitat, accés als serveis. 

 Anàlisi dels components que configuren les instal·lacions d'un habitatge, utilitzant la 
simbologia corresponent i reconeixent la normativa de seguretat. 

 Identificació del cost dels serveis bàsics. 

 Reconeixement de les tècniques bàsiques i dels materials de manteniment i reparació d'un 
habitatge. Aplicació de tècniques de manteniment i reparació a situacions concretes. 
Valoració dels avantatges de la utilització de nous materials als habitatges. 

 Mesures de seguretat a l'habitatge. 

 Valoració d'estratègies d'estalvi energètic i d'aigua als habitatges: arquitectura bioclimàtica i 
domòtica. 

Unitat didàctica:  Pneumàtica i Hidràulica 

 Anàlisi i descripció dels components dels sistemes pneumàtic i hidràulic i dels seus principis de 
funcionament.  

 Aplicació de la pneumàtica i !a hidràulica a la indústria i altres entorns tècnics. 

 Disseny i muntatge de circuits pneumàtics que compleixin o realitzin una funció determinada. 

 Ús de simuladors per al disseny i l’anàlisi de  circuits neumàtics i hidràulics 

SEGON TRIMESTRE 

Unitat didàctica: Circuits electrònics analògics i digitals 

 Anàlisi de circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconeixent els components bàsics, 
la seva simbologia i el seu funcionament. Realització de càlculs. 

 Caracterització d'aplicacions de l'electrònica a processos tècnics i aparells. 

 Ús de simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics  

 Disseny i muntatge de circuits electrònics que compleixin o realitzin una funció determinada. 

Unitat didàctica: Tecnologia de control 

 Anàlisi dels diferents elements de control: sensors, actuadors i dispositius de comandament. 
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 Anàlisi de sistemes automàtics: components i funcionament  

TERCER TRIMESTRE 

Unitat didàctica: Automatització 

 Aplicació de la tecnologia de control a les instal·lacions dels habitatges i a la indústria. 

 Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. Ús de l'ordinador com a element 
de programació i control. 

 Ús de simuladors informàtics per comprendre el funcionament de sistemes automàtics i fer-
ne el disseny. 

Unitat didàctica: Robòtica 

 Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d'un robot. 

 Elements mecànics i elèctrics necessaris per el seu moviment. 

 Disseny, construcció i programació de robots. 

 Valoració de la incidència de l'automatització en el desenvolupament tecnologia al llarg de la 
historia. 

OBJECTIUS CURRICULARS 

Els objectius que es planteja que l’alumnat haurà d’assolir  amb aquest projecte contribueixen a 

l’assoliment objectius generals de l’etapa de l’educació secundaria obligatòria que estableix el 

decret 143/2007 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundaria, i també contempla els 

objectius que aquest decret estableix per la matèria Tecnologies 

 O.1. Identificar en una placa controladora els diferents elements  i sistemes que la 

componen tot comprenent el seu funcionament i identificant les seves aplicacions a 

l’industria i l’àmbit domèstic 

 O.2. Relacionar i seleccionar  els elements de control i actuadors coneguts  per a una 

aplicació concreta d’acord a la seva funcionalitat i les necessitats que es desitgen cobrir.  

 O.3. Connectar i posar en marxar una placa controladora Arduino One així com els 

diferents elements de control i actuadors tot utilitzant els procediments correctes, les 

eines i mesures de seguretat necessàries. 

 O.4. Utilitzar les funcions bàsiques del llenguatge de programació S4A  per tal  de 

governar elements de control i actuadors  reals i simulats  a partir de la placa 

controladora Arduino One, utilitzant variables analògiques i digitals simples. 

 O.5. Dissenyar i construir un sistema domòtic senzill per a un habitatge a partir del 

programa Scratch for Arduino i la placa controladora Arduino One tot aplicant, amb 

autonomia i creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la documentació 

pertinent, dissenyar i construir una solució que  resolgui el problema plantejat i avaluar la 

seva idoneïtat. 
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 O.6. Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de decisions, en 

l'execució de tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant una actitud dialogant i de 

respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures de 

seguretat.  

 O.7. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques de forma oral o escrita, raonant la 

seva viabilitat, i utilitzant recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia 

adients. 

 O.8. Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de 

treball habitual així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els 

sistemes operatius i els programes informàtics adients per a la resolució d'un problema 

concret o per a la representació i disseny d'objectes o processos. 

 O.9. Utilitzar els serveis telemàtics adequats per a la gestió d’informació, organització,  

comunicació  i elaboració dels treballs grupals.  

 O.10. Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents 

àrees del coneixement destinats a cobrir determinades  necessitats de les persones 

individualment o col·lectiva. 

 O.11. Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi 

ambient, la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la societat en general. 

CONTINGUTS 

 C.1 Anàlisi de les plaques controladores, quina es la seva funció, el seu funcionament i les 

seves aplicacions al mon industrial i domèstic.   O1, O8, O11,O12 

 C.2 Anàlisi dels diferents elements que componen una placa controladora, la seva funció i 

el seu funcionament. O1, O8, O11,O12 

 C.3 Procediment i elements necessaris per la  connexió i posta en marxa d’una placa 

controladora Arduino One per que pugui es pugui programar amb el llenguatge S4A, 

incloent connexió al PC, accés a l micro-controlador, instal·lació de firmwares, selecció de 

llenguatge de programació, etc... O4, O7, O8, O9, O1o, O11,O12  

 C.4 Programació d’instruccions senzilles amb el llenguatge S4A per l’operació amb 

elements de control i actuadors reals o simulats mitjançant la placa controladora  O3, O4, 

O5, O6, O7, O8, O9, O10,O11   

 C.5 Connexió d’una placa controladora a diferents elements de control i actuadors per a 

l’operació de les instruccions programades tot analitzant el seu funcionament. O3, O4, 

O5, O7, O9, O11,O12 
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 C.6 Disseny i construcció d’un sistema domòtic per un habitatge destinat al estalvi i 

eficiència energètica a partir dels els elements de control i actuadors coneguts i utilitzant 

la placa controladora Arduino One i   les opcions de programació i simulació del programa 

S4A tot seguint el procés tecnològic I elaborant la documentació del projecte. O6, O7, 

O8, O9, O,10 O11,O12 

Els objectius O7, O8,  O9, O10 i  O11 son de fet de tipus transversal i es contribueix al seu 

assoliment per mitja de tots els continguts i les activitats d’ensenyament aprenentatge. 

ACTIVITATS  D’ENSENYAMENT - APRENENTATGE 

Les activitats d’ensenyament aprenentatge previstes per el desenvolupament del projecte 

inclouen activitats d’introducció de continguts i d’aplicació   teòrica i pràctica  dels  coneixements 

adquirits.  

ACTIVITAT 1_ PRESENTACIÓ DEL PROJECTE   

 

Objectius  O10, O11  Continguts C6 

Aquesta activitat servirà per presentar al alumnat el projecte tecnològic que hauran de dur a 

terme. L’activitat es realitzarà amb tot el grup classe. 

El professorat explicarà les característiques del projecte i informarà al alumnat sobre les activitats 

i els continguts que es treballaran prèviament i que els seran necessaris per a dur-lo a terme. 

Com a documentació de suport es facilitarà al alumnat el Guió de l’alumnat (veure la 

documentació adjunta) que contindrà, els requeriments del projecte,  les activitats d’introducció 

de continguts que es realitzaran en cada sessió i  les instruccions per l’elaboració de la memòria. 

La documentació serà accessible des de la plataforma Moodle. 

 Es definiran també els grups de projecte organitzant l’alumnat en grups de 3 a 4 alumnes i que es 

mantindran per totes les activitats.  

S’informarà al alumnat que cada grup de projecte haurà d’habilitar una carpeta compartida amb 

el professor a l’aplicació Dropbox de la Web 2.0 i que s’haurà d’utilitzar  com a eina TIC de treball 

col·laboratiu per l’elaboració de la memòria del projecte i per accedir i consultar el  material propi 

de cada grup. 

D’altra banda i com a fonts d’informació i material de consulta per a tot el grup classe, es 

facilitarà l’accés a una carpeta compartida a l’aplicació Symbaloo. Aquesta carpeta contindrà 

enllaços a webs relacionades amb els continguts del projecte i inclourà també enllaços a pàgines 

webs  d’interès treballades en altres unitats didàctiques al llarg del curs. L’alumnat podrà incloure 

en aquesta carpeta tots aquells enllaços que al llarg del projecte consideri d’utilitat posant-los a 

disposició de la  resta del grup classe. 
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Es parteix del supòsit que l’alumnat coneix les aplicacions Symbaloo i Dropbox de la Web 2.o  

amb les que ja haurà treballat amb anterioritat al llarg del curs. 

ACTIVITAT 2_ TREBALL DE RECERCA D ’INFORMACIÓ I  DEFINICIÓ DELS 

PARÀMETRES DE FUNCIONAMENT 

 

Objectius  O5, O6, O7, O8, O9, O1O Continguts C6 

Aquesta activitat esta prevista per iniciar-se a l’aula i acabar-se fora de l’horari lectiu.  Cada grup 
de projecte haurà de realitzar una  recerca per tal de seleccionar i definir quins son els criteris 
d’eficiència y estalvi energètic que pretenen aplicar al sistema de control domòtic. 

Les instruccions de l’activitat es descriuran al Guio de l’alumnat (a la documentació adjunta) 

El resultat de la recerca haurà de determinar: 

 Quins elements de la vivenda relacionats amb l’àmbit energètic es volen controlar 

 Els paràmetres de funcionament dels diferents elements de control 

 Elements de control i actuadors que preveuen utilitzar 

L’alumnat haurà 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  es demanarà als alumnes que utilitzin 

les aplicacions Dropbox i Symbaloo de la Web 2.o habilitades a tal efecte. 

Aquesta activitat es d’un marcat caràcter competencial ja que l’alumnat haurà de mobilitzar 

coneixements adquirits durant el primer trimestre entorn  l’habitatge i durant el segon trimestre 

entorn als elements de control. 

ACTIVITAT 3_ ANÀLISI D’UNA PLACA CONTROLADORA ARDUINO ONE 

 

Objectius   O3,  O7, O8, O10 Continguts C1, C2 

Activitat d’introducció de continguts teòrics i pràctics  destinada a que l’alumnat  reconegui a 

partir de l’observació d’una placa controladora Arduino One, les principals característiques d’una 

placa controladora, els elements que la componen, la seva funcionalitat i les seves aplicacions.  

L’activitat es desenvoluparà de forma grupal però amb l’alumnat organitzat en els grups de 

treball del projecte. A cada grup se li assignarà un ordinador i se li facilitarà una placa 

controladora Arduino One. 

Amb tot el grup classe i a partir de l’observació de el professorat anirà indican i identificaran els 

diferents elements que la componen i quina es la seva funció. S’analitzaran també les 

característiques i aplicacions principals de les plaques. Les exposicions del professorat 

s’alternaran amb les intervencions de l’alumnat aportant els seus coneixements i experiències. 



Disseny I Construcció d’un Sistema Domòtic per l’Habitatge Destinat a l’Estalvi I l’Eficiència Energètica 

13 

Es proporcionarà a cada alumne la Fitxa d’Activitat 1  (veure a la documentació adjunta) que 

haurà de complimentar durant aquesta activitat. La fitxa constarà d’un  dibuix d’una placa 

Arduino on hauran de senyalitzar els diferents elements treballats i descriure la seva funció.  

La  fitxa complimentada s’haurà de lliurar al professor al final de la sessió per la seva avaluació. 

ACTIVITAT 4_ POSTA EN MARXA D’UNA PLACA CONTROLADORA ARDUINO ONE  

PER A LA SEVA PROGRAMACIÓ AMB S4A  

 

Objectius   O3,  O7, O8, O10 Continguts  C3 

Amb aquesta activitat es pretén que l’alumnat es familiaritzi amb el procediment i les operacions 

necessàries per la connexió d’una placa controladora a un  PC i la seva posta en marxa per a la 

seva posterior programació. Mitjançant aquest procediment es pretén també que l’alumnat es 

familiaritzi amb plataformes lliures en softwares i aplicacions per a la programació  i conceptes 

com firmware i la seva utilitat 

L’activitat es desenvoluparà de forma grupal però amb l’alumnat organitzat en els grups de 

treball del projecte. A cada grup se li assignarà un ordinador i se li facilitarà una placa 

controladora Arduino One així com els elements i material necessari per a la seva connexió i 

posta en marxa.  

El professorat realitzarà el procediment de connexió i posta en marxa pas a pas amb el suport 

d’un canó de projecció. 

Per al seguiment de l’activitat es facilitarà al alumnat la Fitxa d’Activitat 2 que contindrà  la 

descripció pas a pas del procediment de connexió i posta en marxa. 

Per al desenvolupament de l’activitat em partit del supòsit de que en l’aula de tecnologia 

disposem d’ordinadors suficients i sistema operatiu Windows 7 o Vista. Prèviament a l’activitat 

s’haurà carregat a cada ordinador el software d’Arduino i el fitxer Firmware. 

ACTIVITAT 5_ INTRODUCCIÓ AL S4A I INICIACIÓ A LA PROGRAMACIÓ  

 

Objectius  O3, O5, O7, O8, O9, O11  Continguts C4, C5 

Mitjançant aquesta activitat 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 tracta d’una activitat de caràcter pràctic i marcadament competencial on hauran de mobilitzar  

els aprenentatges  i habilitats adquirits en les unitats didàctiques d’ Electrònica digital i  

Tecnologia de Control. 

L’activitat esta constituïda per 3 pràctiques: 

 Connexió i comandament d’un led des d’un polsador 
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 Lectura de temperatura amb un sensor de temperatura LM35 

 Programació i comandament d’un semàfor  de  leds. 

L’activitat es realitzarà de forma  guiada per el professorat i desprès de cada tasca el professorat 

verificarà grup per grup la seva realització. 

Es facilitarà a cada alumne una fitxa de treball per cada pràctica (Veure Anex I) amb els passos a 

seguir en cada tasca i que servirà al alumnat com a material de suport i consulta en la realització 

del sistema domòtic. 

ACTIVITAT 6-  DISSENY  I CONSTRUCCIÓ DEL SISTEMA DOMÒTIC  

 

Objectius  O5, O6, O7, O8, O9, O10, O11 Continguts C6 

Aquesta activitat constitueix el nucli central del present projecte en el que l’alumnat ha d’aplicar 

tots els aprenentatges adquirits en les sessions anteriors per al desenvolupament del sistema de 

control domòtic. 

Aquesta activitat correspon a les fases de planificació, disseny, construcció i avaluació del 

projecte tecnològic.  

El procés constructiu haurà de respectar les diferents fases del procés tecnològic: planificació  i 

repartiment de les tasques , llistat de materials, enregistrament del procés constructiu, avaluació 

de la solució. 

L’activitat es desenvoluparà  al llarg de  3 sessions a l’aula de tecnologia i es preveu que l’alumnat 

necessitarà  destinar un mínim de 6  hores fora de l’horari lectiu.    

Al llarg de les sessions a l’aula de tecnologia el professorat realitzarà el seguiment de les 

activitats de cada grup i realitzant aportacions i suggeriments  per tal de conduir en la resolució 

del projecte. 

ACTIVITAT 7_ LLIURAMENT DE LA MEMORIA I COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT 

DELS SISTEMES DOMÒTICS 

 

Objectius  O6, O7, O8, O9, O10, O11  Continguts C6 

Cada grup haurà de presentar la documentació del projecte juntament amb el constructe. 

La documentació del projecte haurà de contenir tots els apartats definits en el Guió de l’alumnat ( 

veure la documentació adjunta). 

La memòria s’haurà de lliurar en format paper i també en format digital via moodle. Per  a la 

gestió i elaboració de  la documentació  es demanarà als alumnes que utilitzin la plataforma  Web 

2.0 Dropbox  que permet  l’elaboració de documents compartits i on cada grup haurà  de crear 

una carpeta compartida amb el professor. 
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Per a la comprovació i  presentació del projecte els diferents grups de projecte explicarà a la resta 

dels grups les funcions del sistema. El professorat i la resta de grups  comprovaran el seu 

funcionament. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Per tal de poder atendre a la diversitat de capacitats, habilitats i ritmes d’aprenentatge de 

l’alumnat a l’aula s’ha dissenyat un projecte amb activitats de tipus conceptual, manipulatives, 

visuals, etc...   

Totes les activitats s’han dissenyat per ser realitzades en grups de 3 a 4 alumnes per tal de 

facilitar el treball colaboratiu. 

Totes les activitats presenten tasques multinivell que permeten als alumnes de cada grup  

contribuir en base a les  seves diferents capacitats: manipulatives, deductives, matemàtiques, 

artístiques, etc. 

CONTRIBUCIÓ A L’ASSOLIMENT DE LES COMPETENCIES BÀSIQUES. 

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MON FÍSIC.  

Mitjançant el coneixement de la tecnologia de control, els seus elements la seva funció I la seva 

aplicació així com a través de l’elaboració de programacions per el govern de constructes amb 

dispositius de control I actuadors es contribueix al coneixement del funcionament de sistemes I 

dispositius que formen part de l’entorn quotidià de l’alumne com contribueixen al nostre 

desenvolupament I quin es el seu funcionament. També es contribueix a la reflexió sobre els 

factors que intervenen en el seu  desenvolupament i el seu funcionament.   

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA.  

Mitjançant el treball en grup i les eines TIC  per a compartir informació es contribueix al 

desenvolupament de les habilitats socials i organitzatives. Es fomenta el treball en equip i el 

respecte per la resta de companys i les seves opinions.  Les activitats a l’aula de tecnologia 

fomenten també el respecte per l’entorn escolar i l’ús responsable i sostenible dels materials. 

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL.  

L’ús d’aplicacions Web 2.0 com Symbaloo i  Dropbox, plataformes educatives com Moodle així 

com el treball amb el processador de textos, eines gràfiques o programes específics com  l’S4A 

contribueix a que l’alumnat adquireixi habilitats en els entorns digitals i a que els concebi com a 

eines útils per el seu aprenentatge i el seu futur personal i professional. L’ ús del moodle i les eines 

de treball colaboratiu contribueixen al desenvolupament de capacitats i habilitats en la 

comunicació digital i Internet. 
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COMPETÈNCIA COMUNICATIVA, LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL.   

Les activitats de diàleg grupal  i les activitats  de resolució de problemes en grup fomenten la 

comunicació oral d’idees i conceptes, el seu raonament i argumentació i l’ús i integració de 

llenguatge tècnic. L’elaboració de documentació i la presentació de treballs suposen 

l’organització de la informació i la comunicació escrita d’idees i solucions tècniques de  clara  i  

raonada utilitzant el llenguatge tècnic adequat i l’utilització de diversos recursos: gràfics, taules, 

esquemes, croquis, etc. 

COMPETÈNCIA EN L’AUTONOMIA I L’INICIATIVA PERSONAL .  

Les activitats basades en la deducció de continguts i resolució de problemes impliquen 

l’aportació de solucions creatives on l’alumnat ha de resoldre de forma autònoma les qüestions 

plantejades fent us del seus propis recursos.  Els treballs grupals suposen també la presa de 

decisions en l’organització i gestió del temps i les tasques, el repartiment de responsabilitats i el 

seu compliment. 

COMPETÈNCIA EN APRENDRE A APRENDRE.  

Mitjançant les activitats basades en l’experimentació pràctica, la resolució de problemes i la 

deducció de continguts l’alumnat construeix el seu propi aprenentatge a  partir dels 

coneixements previs i els resultats observats. Les activitats de recerca i consulta d’informació  

fomenten  també la seva capacitat d’aprendre de forma autònoma. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA.  

El disseny i programació d’instruccions amb S4A suposa l’aplicació de la lògica matemàtica  i 

l’aplicació de càlculs matemàtics en contexts i situacions concretes. 

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL.   

La temàtica del projecte contribueix de forma explicita a la consolidació de la cultura sostenible i 

de respecte per el medi ambient i permet també reflexionar com la tecnologia ha condicionat  el 

desenvolupament social i cultural de les nostres civilitzacions i que ens han permès modificar i 

millorar el nostre sistema de vida. 

CONEXIÓ AMB D’ALTRES  MATÈRIES 

MATEMÀTIQUES: En el desenvolupament del projecte tecnològic l’alumnat haurà d’aplicar la 
lògica matemàtica per al disseny d’instruccions per governar els elements del sistema domòtic. 

SOCIALS: L’objectiu del projecte suposa relacionar directament els continguts amb una aplicació 
social com es la sostenibilitat i la conservació del entorn i el medi ambient. 

LLENGÜES:  L’utilització de la terminologia tècnica, la comunicació d’idees , la descripció i 
justificació de solucions tècniques de forma clara i raonada tant de forma escrita com oral 
requereix de l’ús dels recursos lingüístics de l’alumne. 
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 TEMPORITZACIÓ:  SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Descripció de les activitats 

Materials i recursos Organització social  Temp Atenció a la diversitat 
Criteris 
Avaluació  

Nº 
Act 

Activitat 

Sessió 1 1 Presentació del projecte Guió del projecte Aula Tecnologia 

Plataforma Moodle 

10 Ordinadors 

S.O Windows 7 ó 
Windows Vista 

Software Scratch 

Software S4A 

Aplicació Symbaloo 
(Web 2.0) 

Aplicació Dropbox 
(Web 2.0) 

Material segons 
pràctiques i 
propostes de 
l’alumnat  

(Veure apartat 
Material) 

Grup classe 15   

2 Recerca d’informació i definició dels 
paràmetres de funcionament del 
sistema.   

Guió  del projecte Grups de projecte 40 
+  

fora horari 
lectiu  

Treball col·laboratiu 

Activitats multinivell 

CA6, CA9 

Sessió 2 3 Anàlisi d’una placa controladora 
Arduino One 

Fitxa  d’Activitat 1    Grups de projecte 25 Treball colaboratiu 

 

CA1, CA3, 
CA6, CA8 

4 Posta en marxa d’una placa Arduino 
One per la seva programació amb S4A 

Fitxa  d’Activitat 
2    

30 

Sessió 3 5 Introducció al S4A i iniciació a la 
programació 

Pràctica 1, 
Practica 2, 
Pràctica 3 

Grups de projecte 55 Treball colaboratiu 

Activitats multinivell 

CA2, CA3, 
CA6, CA8 

Sessió 4 6 Disseny i construcció Guió del projecte 

Fitxes d’activitat 
1 i 2 

Pràctiques 1, 2, 3 

Grups de projecte 55 Treball colaboratiu  

Activitats multinivell 

CA5, CA6, 
CA7, CA8, 
CA9 Sessió 5 6 Disseny i construcció Grups de projecte 55 

Sessió 6 6 Disseny i  construcció Grups de projecte 55 

Sessió  7 7 
Lliurament de la Memòria 
Comprovació  del funcionament dels 
projectes 

Grups de projecte 55 
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AVALUACIÓ  

Dins aquest capítol es proposen d’una banda el sistema d’avaluació dels aprenentatges de 

l’alumnat i d’altra banda les eines per a l’avaluació del procés  seguit per  l’aplicació a l’aula de 

l’activitat proposada. 

AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 

Els criteris per l’avaluació dels aprenentatges s’han escollit I dissenyat per tal d’avaluar el grau 

d’assoliment dels objectius  i continguts proposats, no  sols conceptuals, sinó també 

procedimentals i actitudinals. Tot tenint en compte l’objectiu  últim  d’ avaluar el grau 

d’adquisició de les competències bàsiques d’etapa i matèria. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

S’estableixen dos criteris generals d’avaluació que s’aplicaran de forma genèrica al llarg de totes 

les activitats del projecte: 

– Assistir a les classes amb puntualitat i presentar els treballs i activitats en les dates 

especificades. 

– Mantenir una actitud de respecte envers al professorat, els companys i l’entorn escolar. 

Per a la seva avaluació el professor enregistrarà en la llibreta del professor les faltes d’assistència, 

els retards i aquelles incidències que es considerin importants. 

Es defineixen també criteris d’avaluació aplicables a les diferents activitats d’e/a i que permetran 

avaluar el grau d’assoliment dels objectius de l’unitat i el desenvolupament de les competències 

bàsiques. 

CA.1 Identificar una placa controladora, quines son les seves funcions i aplicacions al món 

industrial i domèstic i diferenciant  els elements i sistemes que la componen i el seu 

funcionament. 

CA.2 Seleccionar els elements de control i actuadors adequats per a dissenyar sistemes de 

control automatitzat senzills. 

CA.3  Connectar i posar en marxa una placa controladora Arduino One  per a que funcioni amb 

S4A incloent descàrrega de softwares, càrrega del firmware, connexió de la placa, posta en 

marxa i comprovació. 

CA.4 Dissenyar programacions  senzilles amb S4A  per a governar elements de control i 

actuadors, reals o simulats,  tot realitzant les connexions físiques necessàries dels diferents 

dispositius, utilitzant les eines i màquines de forma correcta,  respectant les normes de seguretat, 

triant els materials adients i fent-ne un ús sostenible. 
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CA.5  A partir d’uns requeriments inicials, dissenyar i construir un sistema de control domòtic 

amb S4A, la placa controladora Arduino One i els elements de control i actuadors necessaris i  

realitzar les connexions físiques dels diferents dispositius  tot utilitzant les eines i màquines de 

forma correcta,  respectant les, normes de seguretat, triant els materials adients i fent-ne un ús 

sostenible per al final avaluar l’ idoneïtat de la solució escollida  valorant de forma crítica la seva 

influència en el medi ambient, la salut i el benestar individual i col·lectiu. 

CA.6  En aquelles activitats que suposin la resolució de problemes ja sigui a nivell teòric o pràctic,  

actuar de forma autònoma i amb iniciativa a l’hora de prendre decisions i organitzar les tasques. 

Mostrar una actitud positiva i creativa en la recerca de solucions i responsabilitzar-se de les 

tasques que li siguin assignades. Mostrar una actitud participativa i dialogant, essent capaç 

d’arribar a acords en la presa de decisions de les activitats en equip  i respectant les opinions dels 

companys. 

CA.7  Redacció de treballs i activitats a presentar els continguts de forma ordenada, comunicar 

idees i solucions tècniques raonant els arguments i la viabilitat de les solucions, tot utilitzant una 

terminologia i simbologia adequada, i fent us de diferents recursos per a la seva expressió 

(imatges, gràfics, escrits, taules, etc..) fent us, quan es demani, del processador de textos per la 

seva elaboració. 

CA.8  En les intervencions a l’aula, en diàlegs i discussions en els treballs en equip,  mostrar  una 

actitud participativa, respectar l’ordre de paraula i les opinions de la resta de companys, 

expressant idees i arguments utilitzant la terminologia adequada. 

CA.9  En l’elaboració de documentació, en treballs individuals  o en equip, utilitzar les eines TIC 

proposades : aplicacions   Symbaloo i Dropbox  (Web 2.0)   per consultar i compartir informació i 

per elaborar la documentació de les activitats així com utilitzar la plataforma Moodle per la  

comunicació amb el professor i /o els companys i el lliurament d’ activitats a través del Moodle. 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ  

Totes les activitats realitzades a l’aula seran avaluables en base als criteris senyalats.  

A la documentació adjunta es proposen rúbriques i eines per l’avaluació de cada activitat 

facilitant aquesta  tasca. 

D’altra banda l’ús  de les aplicacions Dropbox i Symbaloo  per part de l’alumnat  i compartides 

amb el professor esdevenen també eines pràctiques per l’avaluació tant de continguts com de 

procediments i actitud envers l’aprenentatge. 

Avaluació dels continguts procedimentals i actitudinals  

L’avaluació dels aspectes procedimentals i actitudinals es realitzarà per mitja de l’observació a 

l’aula i l’enregistrament de les observacions realitzades. Els aspectes avaluables mes destacables 

queden inclosos en les eines i rúbriques esmentades (veure la documentació adjunta). 
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Els continguts procedimentals i actitudinals es tindran en compte en totes les activitats però de 

forma específica en les activitats de disseny i construcció i en l’elaboració de la memòria. 

Avaluació dels continguts conceptuals 

En quan a l’avaluació de l’assoliment de continguts conceptuals s’avaluaran específicament les 

activitats 3, 4, 5, 6 de les activitats d’ensenyament aprenentatge. 

Donat que les activitats es realitzen de forma grupal es prestarà atenció especial al 

desenvolupament de les activitats de l’aula, realitzant preguntes als diferents alumnes del grup 

sobre els continguts conceptuals que es vagin treballant en cada activitat.  

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 Asistencia i compliment d’entregues 5%_ Criteris d’avaluació generals 

 Activitats  de recerca 10%_  Activitat  2 

 Activitats d’introducció de continguts 15%_ Activitat  3, Activitat 4 , Activitat  5 

 Activitat de disseny i construcció del projecte tecnològic 45% _Activitat 8 

 Memòria del Projecte tecnològic 25 % _Activitat 9 

 

AVALUACIÓ DEL PROCÉS SEGUIT: PRÀCTICA REFLEXIVA 

 

El procés seguit s’avaluarà sessió per sessió. Es proposa realitzar l’avaluació amb l’ajut d’unes 
taules de registres (veure la documentació adjunta) on valorar els aspectes que es consideren 
rellevants per a millorar la qualitat de la pràctica educativa.  

Entre els aspectes a avaluar es destaquen. 

 La temporització de les activitats 

 L’organització de l’alumnat 

 L’interès i motivació que desperten en l’alumnat les activitats proposades a l’alumnat 

 La  adequació de l’exigència al nivell de l’alumnat 

 La adequació del material previst per l’alumne 

 La idoneïtat del procés d’avaluació de l’alumnat. 
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RECURSOS 

 

  Aula de Tecnologia amb la dotació del Departament   

S’ha previst que l’aula de tecnologia disposi d’un mínim de 10 ordinadors amb els 

requeriments que es detallen en aquest capítol. En cas contrari, les activitats que 

requereixin d’aquest equipament es realitzaran a l’Aula d’ Informàtica.  

 

  

  Requeriments per els ordinadors de les Aules de Tecnologia i Informàtica 

SO Windows 7, Vista, XP 

Software Arduino One 

Software Scratch 

Software S4A 

  

  Aplicacions Web 2.0  

Symbaloo   

Dropbox   

  

  Plataforma digital Moodle 

  

  Material per la realització del projecte  

(Veure capítol:  Descripció de l’activitat) 

  

  Documentació de l’alumne 

(Veure la documentació adjunta) 

  

  Eines d’Avaluació  

Eines per l’avaluació de l’alumnat (veure la documentació adjunta) 

Eines per l’avaluació de l’aplicació didàctica: Pràctica reflexiva (veure la documentació 

adjunta) 
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POSSIBILITATS DE MILLORA I/O AMPLIACIÓ  

Aquest projecte  permet  l’aplicació  de múltiples continguts del currículum de 4t d’ESO,  ja sigui 
en l’àmbit de l’habitatge, l’electrònica analògica i digital o en l’àmbit del control i automatització. 
Es per això que les possibilitats de millora o ampliació poden ser també diverses.  

Hem valorat que podrien ser interessants les activitats que seguidament proposem, tot i que el 
projecte permetria l’ incorporació d’altres activitats  que s’adaptin més a les necessitats del grup 
classe, als interessos educatius del departament de tecnologia  o del centre educatiu.  

PROPOSTA 1 

La proposta de solució tipus que s’ha proposat en el present projecte inclou aquelles funcions del 
sistema que hem cregut que més probablement es poden plantejar a l’aula però  la funcionalitat 
del sistema domòtic es podria ampliar  en funció dels nivells d’aprenentatge  de l’alumnat i les 
propostes que cada grup presenti. Per exemple:  

 Incorporació de sensors de moviment en el sistema d’intrusió. 

 Activació de l’enllumenat interior per sensor de presencia 

 Obertura de porta de garatge automàtica 

 Etc... 

PROPOSTA 2 

El projecte es podria completar també amb la realització d’una maqueta d’un habitatge on 
s’incorporessin els elements de control i actuadors. Els alumnes podrien realitzar la il·luminació 
interior i exterior amb díodes led,  disparar el sistema d’alarma al obrir la porta o detectar 
moviment a l’interior de la vivenda, construir unes persianes automàtiques, etc... 

PROPOSTA 3 

També es podria aprofundir en la programació i la simulació a partir de realitzar una simulació del 
sistema en pantalla. El programa S4A permet crear escenaris a partir d’imatges digitals  que 
varien el seu aspecte en funció de les entrades del sistema que governa la placa controladora i 
també en sentit contrari, permeten activar actuadors en funció de les variacions de l’escenari. Es 
tractaria de crear un escenari on aparegués un habitatge i on es poguessin simular  l’encesa de 
llums, l’activació de l’alarma, etc...La simulació permet diferents nivells de sofisticació com per 
exemple que l’escenari passi de la nit al dia segons la lectura del sensor LDR o bé simular l’ 
intrusió d’un individu a la vivenda que dispari el sistema d’alarma. 
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