
Fitxes amb diagrama de flux: 
1. Que es faci la llum!!! 
2. Fem una llanterna d'ombres 
3. Fem un semàfor 
4. Steve Minecraft 
5. Turbolàser imperial Star Wars 
6. Seguint la llum 
7. Gaita Electrónica 
8. Quiz Game 

 

Falten: 
- Insecte- Robot simple amb elements reciclats sense impressió.(llibre arduino bots 

and gadgets). 
- Robot Futbol - Robot amb elements reciclats controlat per bluetooth 
- Yobot: iogurtera o robots de cuina. 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La majoria d'aquests materials parteixen d'idees trobades a la xarxa, les trobareu 
reverenciades a "enllaços d'interès" a cada fitxa. Cada fitxa inclou un diagrama de flux 
 
Communia.org 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flux
http://communia.org/


  



Que es faci la llum!!! 
● Dificultat: baixa 
● Components: 

○ led 
● Enllaços d'interès: 

○ Y la luz se hizo: 
programando los LED en 
bitbloq 2 

● Descripció: fem que un 
parpellegi un led 

  

http://diwo.bq.com/y-la-luz-se-hizo-programando-leds-en-bitbloq-2/
http://diwo.bq.com/y-la-luz-se-hizo-programando-leds-en-bitbloq-2/
http://diwo.bq.com/y-la-luz-se-hizo-programando-leds-en-bitbloq-2/


Fem una llanterna d'ombres 
● Dificultat: baixa 
● Components: 

○ led 
○ piles 
○ botó 

● Estructura: caixa de pringels i tapa 
impressa 

● Enllaços d'interès: 
○ Construyendo una linterna de 

sombras 
● Descripció: Si pressionem el 

pulsador encendrem el LED 

  

http://diwo.bq.com/construyendo-una-linterna-de-sombras/
http://diwo.bq.com/construyendo-una-linterna-de-sombras/


Fem un semàfor 
● Dificultat: baixa 
● Components: 

○ 2x led 
○ pulsador 
○ miniservo 

● Estructura: cartolina 
● Enllaços d'interès: 

○ Construye tu propio 
semáforo  

● Descripció: Fes que si el boto 
esta apretat pugi la barrera i 
només s'encengui el led verd, si 
pel contrari el boto no està apretat la barrera està abaixada i només el led blau 
(vermell) està encès.  

http://diwo.bq.com/construye-tu-propio-semaforo/
http://diwo.bq.com/construye-tu-propio-semaforo/


Steve Minecraft 
 

● Dificultat: baixa 
● Components: 2 miniservos 
● Estructura: paper 
● Enllaços interès: 

○ video youtube 
○ retallable modificat 
○ retallable original  

● Opció 1: Fem que la espasa es mogui 
90º cada 200 ms. mentre el cos 45º 
graus cada 400 ms. 

● Opció 2: fem que el Steve faci el 
mateix però quant apretem el botó 

 
 
Programa el Steve amb l'opció 1 (sense fer res) o la opció 2 (activant-lo amb el botó): 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wDcFPoQzDWU
https://drive.google.com/file/d/0B-Tn_TwSD6rteHhYMUlZTTR2N3c/view?usp=sharing
http://cyberdrone.deviantart.com/art/Paper-Pezzy-Steve-Minecraft-285225371


Turbolàser imperial Star Wars 
● Dificultat: baixa 

Components: 
○ miniservo 
○ led 
○ botó 
○ potenciòmetre 

● Estructura: com tu vulguis 
● Enllaços d'interès: 

○ Què és un turbolàser?  
○ http://diwo.bq.com/la-potencia-sin-control-el-miniservo/ 

● Descripció: fem que al girar el potenciòmetre el motor giri, i al premer el botó el led 
s'encengui 

 

 
  

http://starwars.wikia.com/wiki/Turbolaser
http://diwo.bq.com/la-potencia-sin-control-el-miniservo/


Seguint la llum 
● Dificultat: difícil 
● Components: 

○ miniservo 
○ resistència a la llum 
○ botó 

● Estructura: paper 
● Enllaços d'interès: 

○ Programando el buscaluz con 
bitbloq 

○ Jugando con energía solar 
● Descripció: Fem girar la placa solar en 

funció d'on ve la llum 

 

 
 
 

  

http://diwo.bq.com/programando-el-buscaluz-con-bitbloq/
http://diwo.bq.com/programando-el-buscaluz-con-bitbloq/
http://diwo.bq.com/jugando-con-la-energia-solar/


Theremin: Que soni l'altaveu segons la llum 
 

● Dificultat: baixa 
● Material 

○ Resistència 1 k  
○ MiniAltaveu  
○ Fotoresistència 
○ ProtoBoard  
○ Arduino 

● Enllaços d'interès: 
○ Exemple arduino 
○ Que és un theremín? 
○ Vídeo theremein 

● Descripció: Hauràs de llegir la 
llum i fer que soni l'altaveu. 

 
 

Circuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pistes 
Una Nota musical podria ser 200 + 
lectura llum /4: 
 
Afegim 200 al valor de la lectura per tal 
de fer que la nota més baixa sigui de 
200Hz; un SI³ aprox, Al dividir la lectura 
per 4 farem que ens movem en un rang 
de 200Hz a 370Hz de SI³ a SI⁴ bemoll, 
donant-nos tota una octava per 
experimentar. 

https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-10-making-sounds/arduino-code
https://es.wikipedia.org/wiki/Therem%C3%ADn
https://www.youtube.com/watch?v=K6KbEnGnymk


+ info  
 

Gaita Electrónica 
● Dificultat:  
● Components: 

○  
● Estructura:  
● Enllaços d'interès: 

○  
● Descripció:  

  

https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-10-making-sounds/arduino-code


Quiz Game 
● Dificultat:  
● Components: 

○  
● Estructura:  
● Enllaços d'interès: 

○  
● Descripció:  

 
 
 
 


