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Títol del repte: Caixa forta 

 

Fotografia del repte muntat 

 

 



 

2 

 

Descripció del repte  

El repte consisteix en crear una caixa forta. Aquesta caixa s’obrira gràcies 
al servomotor instal·lat al pany. Poden interactuar amb els polsadors, el 

sensor d’obstacles, el led neopixel, els servomotors, la pantalla LCD, etc. 

Es pot integrar en un projecte muntat per a poder bloquejar una capsa o 

poder confeccionar una part o joc d’un scape room a classe. 

Les funcionalitats inicials de la caixa son les següents: 

·         Dos polsadors que al prémer canvien de número a la combinació. 

·    Sensor d’obstacles que determina el pas final per a obrir o tancar la 

capsa. 

·         Servomotor que s'acciona en introduir correctament la contrasenya. 

·         Pantalla LCD que mostra els resultats i la interacció amb la caixa. 

·    Tira LED neopixel que ens mostra la posició de les xifres introduïdes i 

l’encert o error al introduir el codi. 

Com a ampliació del projecte podem afegir en un sistema de so que faci 

una melodia en encertat el codi o un so d’error al introduir els dígits 

incorrectament.  
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Nivell educatiu 

4t d’ESO 

Llista d'elements 

Aquest és un llistat de tots els recursos materials i eines utilitzades: 

●     ESP32 STEAMakers                         ESP32STEAMAKERS 

●     Detector obstacles.                                           

●     Servomotor                                KS0194 

●     2 polsadors                                       KS0029 

●     Cables Dupont                                DUP-40x20 

●     Pantalla LCD     1602 I2C 

●     Neopixel                         WS2812B1M60LB30 

●     Altaveu amb amplificador (ampliació) KS0374 

●     Altres elements no electrònics: 

- Caixes de fusta o madera per a implementar el projecte. 

 

 

  

https://shop.innovadidactic.com/ca/standard-perifericos/653-keyestudio-pantalla-lcd-1602-i2c.html
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Pressupost 

Anem a confeccionar el pressupost del projecte. 

Descripció Unitats Preu 

unitari 

Preu 

ESP32 STEAMakers 1 36,18€ 36,18€ 

Detector obstacles 1 4,90€ 4,90€ 

Servomotor 1 4,99€ 4,99€ 

Polsadors 2 3,99€ 7,98€ 

Pantalla LCD 1 6,99€ 6,99€ 

Cables Dupont 2 3,63€ 7,26€ 

Neopixel 1 3,99€ 3,99€ 

    Total 72,29€ 
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Diagrama de blocs 

A continuació, tenim l’esquema d’interconnexions mitjançant un diagrama 

de blocs. Això serveix per poder entendre millor com estan connectats 

tots els elements: 
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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 

D07 Servomotor Sortida Digital 

D06 Receptor d’obstacles Entrada Digital 

D05 Polsador 1 Entrada Digital 

D04 Polsador 2 Entrada Digital 

D03 Led Neopixel Sortida Digital 

SDA Pantalla LCD I2C 

SCL Pantalla LCD I2C 

 

A continuació es poden veure les connexions realitzades: 
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Procés de muntatge  

A continuació, es mostra tot el procés de muntatge del panell Innova 

Didactic. 

1) Primer, es munta el panell Innova Didactic amb les potes dels extrems i 

la central. 

2) Un cop muntat,  es creen els cartells per a donar sentit al panell i 

contextualitzar el projecte. 

 

3)  Després, connectem tots els components com s’ha indicat a l’apartat 

anterior, mitjançant cables Dupont FF a la placa ESP32. 

 

4)  Finalment, comprovem que totes les connexions estan ben fetes i la 

placa reconeix els sensors. 
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Explicació del programa 

A continuació podem veure un resum de com queda el programa: 

 

En Inicialitzar, s'inicien la pantalla LCD, la variable del detector 

d’obstacles, la tira LED neopixel, el servo es posiciona a 90º i les xifres de 
la caixa forta es posen a valor 0. 

 

 

 

En el bucle, està la programació del detector d’obstacles, que serà el que 

un cop introduït un valor mitjançant els polsadors, accioni la verificació del 
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codi per saber si es correcte o incorrecte i es crida a totes les funcions 
establertes al llarg del programa. 

 

En la part de la dreta estan totes les funcions de la pantalla, per a fer 
diferents accions en el programa: 

- Polsador  Xifra 1 i 2, que fan el mateix, al polsar aumenta en 1 el 

valor de la xifra. 

- Encendre LEDs, el que fa es moure la posició del LED en relació a 

cada polsador i li assigna el color lila per a identificar-lo. 
- Pantalla, mostra el valor de la xifra en cada moment. 

- Comprovar resultat, estableix el valor del “password de la nostra 
caixa”, que en aquest cas he triat el número 62. 
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- Encert, funció que determina quan una combinació és correcta i 

ilumina tots els LEDs en verd i mou el servo a efectes de “pany de la 
caixa forta”, també mostra un missatge per la pantalla LCD informant 

que el codi introduït és correcte. 

- Error, funció que determina quan una combinació és incorrecta i 

ilumina tots els LEDs en vermell i deixa el servo tancat, en aquest 

cas, mostra un missatge per la pantalla LCD informant que el codi 
introduït és incorrecte. 
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A continuació es mostren captures del que fa el programa en el moment de detectar 
codis erronis i correctes: 
 

CORRECTE (62) ERRONI 
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Enllaç al programa 

Codi Programa CaixaForta 

Enllaç al vídeo 

Video Projecte CaixaForta 

 

 

http://www.arduinoblocks.com/web/project/895112
https://drive.google.com/file/d/12KtC7q8aePQAUUDSlUkFub0hbWycYvZ5/view?usp=sharing

