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S4A (Scratch for Arduino)
Taller d’introducció a l’Scratch for Arduino, desenvolupat al Citilab, que permet combinar les metodologies de
pensament computacional aportades per l’Scratch i la computació física amb la placa de hardware lliure Arduino. Es
treballen conceptes de programació, manualitats, electrònica i robòtica. Aprendre a programar permet trobar noves
formes de resoldre problemes i estructurar el pensament. Si afegim l’electrònica i la robòtica tenim la possibilitat de
construir dispositius per interacturar amb el món real.
L’Arduino permet crear tot tipus de dispositius electrònics com poden ser alarmes, instal·lacions domòtiques,
experiments artístics i és la plataforma ideal per introduir-se al món de la robòtica. Existeix una gran comunitat
internacional amb molts projectes en funcionament i moltíssima documentació. Això fa que es pugui fer servir
pràcticament qualsevol tipus de sensors, motors i dispositius a preus molts assequibles.
Per programar aquesta petita placa hem creat l’S4A que permet utilitzar el sistema de fitxes de l’Scratch, que fa la part
de programació molt més senzilla. A mesura que el curs va avançant i es van adquirint tots els coneixements
necessaris d’electrònica i programació, es fa una aproximació al llenguatge natural de l’Arduino.

contiguts
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Introducció a la programació en Scratch i a la plataforma Arduino
Botó i LED: Concepte d’estat
LED RGB i foto resistència
Semàfor
Sensor d’infrarojos i LED RGB
Instrument musical amb sensor d’infrarojos
Servomotors: Cotxe teledirigit
Programar l’Arduino de manera autónoma amb el seu llenguatge
Contacte amb el IDE d’Arduino: Sensors i LEDS
Cotxe autónom amb sensors
Taller quadrimestral (16 sessions, 1 cada dimecres)
Dates d'inici: Dimecres 15 de febrer i dimecres 27 de setembre de 2017
Horari: de 17:30 a 19:00
Edat mínima 12 anys, obert a totes les edats
Mínim 5, màxim 12 persones
Preu 75€
Aturats (o progenitors a l’atur) i jubilats, 50% de descompte
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