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EE01_Sense and control the physical world 
 
 
 
Objectius 
 
L’objectiu de la proposta formativa és que els alumnes siguin capaços de: 

• Answer the following questions: What is Arduino? Why Arduino? How do I use 

Arduino? 

• Understand and use structures, variables, functions and library of Arduino Serial 

communication; to design, edit , upload and explanation of proposed projects . 

• Learning to program in an orderly manner for all programs using the template 

and adding comments to code. 

• Learning to solve problems in a structured way with the use of flow charts. 

• Understand and use the terms commit, push, pull and clone in GitHub. 

• Learning to program in an orderly manner for all programs using GitHub. 

• Learning to use GitHub. 

• Learning to use IDE Arduino. 

• Learning to upload an ino file to an Arduino board. 

 
 
Descripció del material docent 
  
La proposta formativa està dividida en tres unitats, cada part és necessària per poder 

treballar amb Arduino:  

• Unit 1. Arduino 

• Unit 2. GitHub 

• Unit 3. IDE Arduino 

 

Aquesta organització facilita al professor l’avaluació dels resultats d’aprenentatge i a 

l’alumne el poder reforçar aquella habilitat de la que més dificultats té. 

 
 



                                                                                                          

2/4  

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca  

  

Aspectes didàctics i metodològics 
 
Per tal de realitzar les activitats plantejades, cada alumne ha de disposar d’un 
ordinador, una placa Arduino i un cable de connexió a la placa. A part, tenir connexió a 
Internet. 
 
Es podrà realitzar en grup o de forma individual. 
 
 
Recursos emprats 
 
En la proposta didàctica presentada, s’han utilitzat diversos recursos didàctics, els 
quals s’indiquen a continuació: 
 
Unitat 1: Arduino 

• Arduino Products 

• Step-by-step screenshots for installing the Uno under Windows XP 

• The environment page 

 

Unitat 2: GitHub 

• Git 

• GitHub Plans and Pricing 

• GitHub Terms of Use 

• GitHub Help 

 

Unitat 3: IDE Arduino 

• List of libraries 

• Write a Library 

• Third-party library 

• Arduino examples 

 
 
Ubicació curricular del material docent 
  
Aquest material docent està adreçat al Cicle de Grau Superior d’Automatització i 
Robòtica Industrial, encara que es pot utilitzar per altres cicles de la família 
d’electricitat i electrònica. 
 
El material proposat dóna resposta als següents resultats d’aprenentatge i criteris 
d’avaluació del Mòdul Professional d’Informàtica Industrial: 
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1. Identifica les estructures de programació, dissenyant algoritmes aplicats a 

llenguatges d’alt nivell. 

1.1 Reconeix les diferents estructures bàsiques de control utilitzades en la 

programació estructurada. 

1.2 Identifica els diferents sistemes de representació gràfica per als programes 

informàtics, indicant la simbologia normalitzada utilitzada. 

1.3 Compara les característiques diferencials d’un llenguatge de baix nivell amb un 

altre d’alt nivell. 

1.4 Realitza diagrames de flux d’aplicacions, utilitzant la simbologia normalitzada. 

1.5 Realitza i verifica algoritmes que resolen aplicacions, utilitzant les estructures 

bàsiques de control i modulant al màxim possible la solució. 

1.6 Codifica programes d’aplicació industrial en el llenguatge d’alt nivell adequat, 

utilitzant les estructures bàsiques per a una programació estructurada. 

1.7 Utilitza tècniques de depuració per a la verificació del correcte funcionament del 

programa. 

1.8 Crea llibreries pròpies per a la utilització de d’altres aplicacions. 

1.9 Genera els fitxers executables/instal·lables degudament, per a la seva execució 

en un sistema informàtic. 

 

2. Programa equips i sistemes industrials, utilitzant llenguatges d’alt nivell i aplicant les 

tècniques de la programació estructurada. 

2.1    Configura el Hardware, sistema operatiu i instal·la l’entorn de programació. 

2.2    Representa gràficament els algoritmes i estructura el pseudocodi. 

2.3 Estructura, edita, transfereix i comprova programes 

2.4 Programa aplicacions reals en equips industrials.  

2.5 Aplica els criteris de qualitat establerts. 

2.6 Mostra autonomia en la realització de les tasques proposades. 

2.7 Participa activament en l’equip de treball i contribueix a unes bones relacions 

interpersonals. 

 

Els resultats d’aprenentatge relacionats amb la incorporació de la llengua anglesa al 

cicle formatiu que s’assoleixen amb aquesta proposta didàctica són els següents: 
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• Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o 

normativa relacionats amb l'àmbit professional. 

• Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, 

noticies, informes i normativa, sobre diversos termes professionals. 

• Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades. 

• Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions 

establertes, per elaborar en llengua pròpia comparatives, informes breus o 

extractes. 

• Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o 

automatitzada de textos. 

 
 
Documents adjunts 
 

Material per al professorat: 

• Guia del professor (GP) 

• Descripció detallada (DD) 

 

Material de treball per a l’alumnat: 

• Acció Formativa (AF) organitzada en quatre arxius diferents: 

o Unit 1. Arduino 

o Unit 2. GitHub 

o Unit 3. IDE Arduino 

• Imatges 

 
 
 
 
 


