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DEMOTEC 

Activitat del grau d’Enginyeria Informàtica. Fes ballar el teu robot! 
Protocol complet disponible a http://www.activitatseducativessanostra.es/ - Activitats DemoTec – Material didàctic  

Objectiu 

En aquest taller aprendrem a programar un robot per fer tasques senzilles. 

El primer que hem de saber és que per controlar un robot necessitam el conjunt 

d’accions que el robot pot fer (moure’s endavant o enrere, girar, encendre llums...) i el 

conjunt de sensors (detectors que li permeten conèixer l’entorn) que té. 

Accions que pot fer el robot mBot 

1. El robot es pot moure endavant o enrere i girar a l’esquerra o a la dreta amb les 

instruccions següents: 

 

Les quatre primeres instruccions ens permeten moure el robot automàticament, 

amb la darrera hem de posar la velocitat de cada motor (roda dreta/roda esquerra). 

2. El robot pot encendre els llums (led) superiors, utilitzant: 

 

que encén tots els leds, el de l’esquerra o el de la dreta amb els colors que li diguis 

(has de posar un valor per al vermell, un per al verd i un per al blau). Si vols apagar 

els llums, has de posar els tres valors a zero. 

 

 

http://www.activitatseducativessanostra.es/
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3. El robot pot fer un so, utilitzant: 

 

on has de posar quina nota vols i de quina durada (les notes són en anglès i la 

correspondència és: DO = C, RE = D, MI = E, FA = F, SOL = G, LA = L, SI = B) 

Sensors que té el robot mBot 

1. El robot pot detectar la intensitat de la llum de l’habitació utilitzant: 

 

que ens dona un valor de la intensitat de la llum. Podeu fer proves per veure els 

diferents valors amb: 

 

2. El robot pot detectar a quina distància en centímetres hi ha un obstacle. Podeu 

utilitzar: 

 

3. El robot pot detectar si trepitja una línia negra. Podeu mirar els dos sensors de la 

part de davant, amb: 

 

que ens diu el color del que hi ha davall el sensor del costat de l’esquerra o del 

costat de la dreta. 

Objectiu del taller 

En aquest taller, volem aprendre a controlar els moviments del mBot amb les tecles. 

Volem que el robot faci una sèrie de moviments depenent de les tecles que es pitgin i, 

a vegades, també del que detectin els sensors. Per fer això, haurem d’utilitzar les 
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instruccions que hem vist als apartats anteriors (accions i detectors) i els blocs que 

necessiteu de Scratch. 

Concretament, volem que es facin les tasques que es detallen a la taula següent: 

Si pitges... El robot ha de... 

Fletxa amunt Avançar a una certa velocitat 

Fletxa avall Retrocedir a una certa velocitat 

Fletxa esquerra Girar a l’esquerra a una certa velocitat 

Fletxa dreta Girar a la dreta a una certa velocitat 

v Augmentar la velocitat 10 unitats (màxim 255) 

b Disminuir la velocitat 10 unitats (mínim 70) 

p Activar/Desactivar un detector d’obstacles: 

- Si s’activa, els llums s’han d’encendre en verd durant 4 segons 

- Si es desactiva, els llums s’han d’encendre en vermell durant 4 
segons 

t Activar/Desactivar el mode tancat: 

- Si s’activa, els llums s’han d’encendre en groc durant 4 segons 

- Si es desactiva, els llums s’han d’encendre en blau durant 4 segons 

L Activar/Desactivar els llums: 

- Si s’activa, els llums s’han d’encendre en taronja durant 4 segons 

- Si es desactiva, els llums s’han d’encendre en lila durant 4 segons 

a  Fer el ball de l’alegria (amb la música dels pirates del Carib) 

Explicacions de les accions que s’han de fer: 

1. Per al detector d’obstacles: 

 Definir una variable «parking» que valdrà «0» si el sensor d’aparcament està 

desactivat i «1» si el sensor està activat. 

 Quan el sensor està activat (variable parking a 1) s’ha de simular el sensor 

d’aparcament d’un cotxe:  
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 si hi ha un obstacle a prop, s’ha de fer un so, i cada vegada que s’atraqui més, 

s’ha de repetir el so més ràpidament.  

 Si l’obstacle és molt a prop, el robot s’ha d’aturar per no xocar, i el so ha de 

ser continu. 

     

bip bip, bip bip, bip, bip bip, bip,bip,bip biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip 

2. Per al mode tancat: 

 Definir una variable «tancat» que valdrà «0» si està desactivat i «1» si està 

activat. 

 Quan el mode tancat està activat (variable tancat a 1) es tracta de fer que el 

robot es mogui lliurement dins un recinte tancat amb retxes negres, però, alerta!, 

no pot sortir del tancat. Quan arribi a una vorera ha de girar o ha de tornar 

enrere. 

Pista: heu de mirar els valors dels seguidors de línies 

de la dreta i de l’esquerra! 

3. Per als llums: 

 Definir una variable «llums» que valdrà «0» si el sensor de llums està desactivat 

i «1» si el sensor està activat. 

 Quan el sensor està activat (variable llums a 1), si la llum ambiental és baixa, 

s’han d’encendre tots els llums del robot amb color blanc. 

4. Per fer el ball de l’alegria, a més de fer sonar la cançó (amb les notes que teniu a la 

partitura), el robot ha d’encendre els llums amb els colors que vulgueu i s’ha de 

moure fent un petit ball! 


