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Descripció del repte 

El repte consisteix a dissenyar una planta interactiva que permet interactuar amb 

ella, com a mínim, de dues maneres diferents. És un exercici que permet 

personalitzar tant l’aspecte físic de la planta com les seues característiques 

(moviments, reaccions…). 

En concret, en aquest repte he dissenyat una planta carnívora (només les 

connexions). Aquesta planta té les següents característiques: 

- Quan un insecte passa a 15 cm d’ella, se l’empassa. Aquest efecte 

s’aconsegueix amb un sensor d’ultrasons, el qual detecta l’insecte, i amb 

un servomotor, el qual es lliga amb filferros a la boca de la planta i permet 

el seu moviment (mossegar). 

- Hi ha un contador que indica el número d’insectes que la planta s’ha 

empassat. Per visualitzar-lo necessitem una pantalla LCD. 

- El sistema també indica si la planta té suficient aigua o no per sobreviure. 

Aleshores, s’usa un sensor d’humitat i quan aquesta no arriba al 75%, 

s'encén el LED roig per avisar que cal regar la planta. En condicions 

d’humitat superiors al 75%, queda encès el LED verd. 

És un projecte que es pot fer molt complex, però tot depèn del temps i del tipus 

d’alumnat. Algunes idees d’ampliació serien: 

- Regar la planta amb un comandament. Usaríem un comandament amb un 

receptor d’infrarrojos. 

- Fer un girasol que seguisca la llum. Usaríem un LDR, un sensor que 

segueix la llum (no tinc experiència amb ell). 

- Controlar la temperatura i posar en funcionament un sistema de ventilació. 

Usaríem el sensor d’humitat, ja que aquest també mesura la temperatura, i 

al pujar la temperatura s’activaria un ventilador lligat a un motor. 

- Quant a l’aspecte, es poden mirar combinacions de diferents materials i 

llums. 

Nivell educatiu 



 

3 

4t d’ESO. Depenent dels coneixements previs de l’alumnat es podríen realitzar 

unes característiques o unes altres, però les opcions proposades estan formades 

per processos senzills i curts. A priori l’alumnat té la creativitat i els coneixements 

per fer el seu projecte de manera independent i recolzar-se en els coneixements 

del professorat. 

 

 

Llista d'elements i pressupost 

A continuació es presenta el pressupost del projecte de la planta carnívora amb 

els elements que s’ha usat: 

 

Descripció Uds Preu unitari Preu 

ESP32 STEAMakers 1 36,18€ 36,18€ 

Ultrasons 1 4,90€ 4,90€ 

Pantalla LCD 1 7,99€ 7,99€ 

Sensor temperatura - humitat DHT11 1 6,99€ 6,99€ 

Servomotor 1 4,99€ 4,99€ 

Cables Dupont 1 3,63€ 3,63€ 

Mòdul semàfor 1 3,99€ 3,99€ 

Peces 3D (aprox.) 1 1,00€ 1,00€ 

    Total 69,67€ 
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La confecció física de la planta no s’ha dut a terme. Caldria afegir les despeses 

extra d’aquests elements. 

Diagrama de blocs 

A continuació s’exposa l’esquema d’interconnexions per entendre com estan 

connectats els elements i quines són les entrades i sortides d’informació de la 

placa. 

 

 

Taula de connexions 

A la taula de connexions següent hi ha l’assignació d’entrades i sortides, tant 

digitals com analògiques: 

 

Connexió Sensor/Actuador Tipus 

D13 Sensor DHT11 Entrada digital 

D6 Sensor ultrasons echo Entrada digital 

D7 Sensor ultrasons trigger Sortida digital 

D3 Mòdul semàfor (LED G) Sortida digital 

D5 Mòdul semàfor (LED R) Sortida digital 
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D8 Servomotor Sortida digital 

I2C Pantalla LCD Sortida digital 

  
 

 

Esquema electrònic 

Aquí es mostra la connexió elèctrica dels diferents elements electrònics amb el 

programa Fritzing. Primer distribuirem tots els elements i posteriorment fem les 

connexions. 

Els cables de toma de terra (GND) són negres, el d’alimentació són rojos, el 

d’entrada són blaus i els de sortida grocs. 
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Procés de muntatge 

A continuació s’exposa el procés de muntatge del elements del projecte, ja que la 

part física no ha sigut construida. 

1. Es connecten tots els elements però el programa dona error i no puja la 

informació a la placa. Es desconnecten tots els elements. 

2. Es connecta la pantalla LCD i es programen les lletres inicials. El programa 

ja funciona correctament. 

3. Es connecten el sensor d'infrarojos i el servo; es programa l’acció 

“mossegar”. Apareixen dos problemes: 
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- El sensor capta el moviment des de llocs molt llunyans i el 

servo no para de moure’s. El contador funciona correctament 

però tampoc para. Cal buscar un altre sensor per al moviment. 

- El marcador funciona bé però marca els nombre amb dos 

decimals. 

4. Per solucionar els problemes anteriors, es connecta un sensor d’infrarojos 

per tal que es capte únicament el moviment a 15 cm o a una distància 

inferior. Es comprova que és una solució millor. 

5. Quant al contador, s’usa el bloc de “número entero” i es col·loca en 

diversos llocs. Si es situa el bloc en “Establecer variable” segueixen 

apareixent els decimals. Els decimals desapareixen quan es situa el bloc en 

Imprimir. 

 

6. Es connecta el sensor DHT11 i el semàfor. Es programa el medidor 

d’humitat. 

Els problemes principals han sigut els decimals del contador i que el sensor 

d'infrarojos no era adequat per al projecte. A banda, a l’inici ha donat un problema 

de connexió entre el programa i la placa però s’ha solucionat i no s’ha pogut 

determinar el problema que hi havia. 

Explicació del programa 

Quan s’inicia el programa es configuren la pantalla i el detector d’humitat. 

- La pantalla dóna un text de benvinguda i posa el contador d’insectes. 

- El sensor DHT11 es configura a l’inici per tal que comenci a captar 

l’humitat. 
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S’estableix en el bucle el que realitzarà la planta carnívora: 

- Captar els insectes amb el sensor d’ultrasons i, alehores executar l’acció 

mossegar. Per fer açò, primer cal configurar el sensor i la distància de 

captació. 

- Establir si hi ha suficient humitat o no per saber si cal regar la planta. Per 

fer açò establim la humitat de tall (recordem que el sensor d’humitat ja ha 

sigut configurat i inicialitzat al iniciar). També configurem els LEDs 

d’avís. s’ha decidit configurar aquestes accions dins del bucle perquè els 

LEDs estan contínuament encesos; no és una acció en un moment concret, 

com “mossegar”. 
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Finalment, configurem a banda l’acció mossegar, ja que aquesta sols té lloc baix 

unes condicions determinades. Quan el sensor capta moviment, envia una senyal 

al servo; aquest està lligat mitjançant filferros a la boca de la planta per la qual 

cosa aquesta obre i tanca la boca. A més, es configura un contador. 

Cal repetir que per defecte apareix un nombre amb dos decimals i que cal indicar 

que es mostri un nombre enter en el bloc Imprimir. 

 

 

Enllaç al programa 

http://www.arduinoblocks.com/web/project/896100 
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Enllaç al vídeo 

En principi el vídeo està al Drive i configurat per a que tothom que tinga 

l’enllaç el puga veure. 

https://drive.google.com/file/d/1yodLUOFh9Pucn9gfgCxM3n7qmi71vlc2/view

?usp=sharing 

 


