
  

Activitats per a que els 
alumnes usin la 

Impressora 3D modelant 
amb codi

Jordi Campos Miralles PhD.
http://jordicamposmiralles.wordpress.com 

@submariblau

Programa’18 (X Jornada de Programació i Robòtica Educatives)

http://jordicamposmiralles.wordpress.com/
https://twitter.com/submariblau
https://escolasadako.cat/
https://www.bonanza.com/items/like/159561765/LeLuv-Large-3D-Printed-Heart-Gear-Twister-Brain-Teaser-Toy-Nerd-Gift-Purple
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Filament: alimentar la curiositat

La impressió 3D desperta molta curiositat...

Han discutit si l’objecte s’havia 
inflat o sortit del clament...

Primària (1r)

Classe dels «Gossos»



  

Filament: alimentar la curiositat
E
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La primer classe escullen entre tots 
un model predissenyat per veure la 

impressora en acció...
(però els següents han de ser seus)

«Podreu imprimir els models 
que creeu vosaltres...»
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Extrusor: fer fluir l’aprenentatge

PrimàriaInfantil ESO

1r contacte amb 
Pensament 

Computacional
[Bee-Bots]

1r contacte 
amb el Codi

[Scratch]

1r contacte 
amb el 

Maquinari
[MakeyMakey]

Avancem 
amb el 

Codi
[Snap!]

Usem el codi per:

Apps
[App 
Inventor]

3D Print
[Beetle 
Blocks]

Robòtica
[Open 
Roberta]

Programació a
 l’Escola Sadako

https://escolasadako.cat/


  

Extrusor: fer fluir l’aprenentatge

PrimàriaInfantil ESO

Usem el codi per:

3D Print
[Beetle 
Blocks]

La impressió 3D és un dels 
contexts on usar/aprendre 

codi (programar)

Programació a
 l’Escola Sadako

https://escolasadako.cat/


  

Extrusor: fer fluir l’aprenentatge

Aquest curs 2017-2018 hem 
estrenat una matèria 
trimestral a 2n d’ESO

«Coneix la impressió 3D»



  

Extrusor: fer fluir l’aprenentatge

Objectius

● Empoderar els 
alumnes per usar la 
impressió 3D com una 
eina més

● Promocionar la 
competència 
d’aprendre a aprendre

● Amortitzar i ampliar 
els coneixements en 
programació



  

Extrusor: fer fluir l’aprenentatge

Fases

● Fomentar la 
curiositat

● Introduir-se al 3D 
amb programes de 
Geometria 
Constructiva de 
Sòlids

● Usar els 
coneixements de 
codi per a modelar
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Terminació Tèrmica: orientar l’activitat

Activitats = Reptes que detallen QUÈ fer, però NO COM



  

Terminació Tèrmica: orientar l’activitat

⇒ fomentar curiositat + autodidacta

vídeo/web/article a veure

Es demana resumir
 el contingut

i donar l’opinió

Apartats «Fes una ullada»

Exemple Geometria Constructiva
 de Sòlids (Tinkercad) per introduir-se
a l’espai 3D

https://www.tinkercad.com/


  

Terminació Tèrmica: orientar l’activitat

Exemple en
activitat opcional
sobre Escultura Digital
(Blender & SculptGL)

motivació

Apartats «Fes una ullada»

https://www.blender.org/
https://stephaneginier.com/sculptgl


  

Terminació Tèrmica: orientar l’activitat

Exemple de 
modelat amb codi
(BeetleBlocks)

Entorn en-línia de
programació
visual per blocs
en un espai 3D
amb exportació
per a impressora
3D (.STL)

Apartats «Fes una ullada»

http://beetleblocks.com/


  

Terminació Tèrmica: orientar l’activitat

⇒ expressar-se dibuixant
Apartats «Dibuixa»

El format còmic permet expressar
idees i processos combinant

text i dibuixos.

(els agrada molt)



  

Terminació Tèrmica: orientar l’activitat

Apartats «Dibuixa»

Representacions 3D

- els resulta difícil

- però milloren molt
  activitat rere activitat



  

Terminació Tèrmica: orientar l’activitat

Apartats «Dibuixa» Dibuixar les interfícies
És una manera d’explorar-les
(es permet fer dibuixos en
format electrònic sempre
que els hagin fet ells)



  

Terminació Tèrmica: orientar l’activitat

Alguns acaben fent croquis
per iniciativa propia

Apartats «Dibuixa»



  

Terminació Tèrmica: orientar l’activitat

⇒ experimentar per ferApartats «Construir»

Propostes visuals
sobre QUÈ fer

(NO COM fer-ho)

Desprès
d’experimentar
acaben trobant
solucions

(no tenen perquè
ser òptimes)



  

Terminació Tèrmica: orientar l’activitat

Apartats «Construir»

Basats en el projecte
Steamolus

http://steamolus.com

@steamolus 

http://steamolus.com/
https://twitter.com/steamolus


  

Terminació Tèrmica: orientar l’activitat

Apartats «Construir»

Han d’explicar
com funciona
el seu codi:

- no només ha
de funcionar

- sinó que s’ha
d’argumentar
perquè



  

Terminació Tèrmica: orientar l’activitat

Apartats «Construir»

Se’ls ensenya
a buscar exemples
i «hackejar-los»
per observar què
passa i aprendre’n



  

Terminació Tèrmica: orientar l’activitat

Apartats «Construir»

Hi ha
Reptes opcionals
on se’ls anima
a repetir algunes
peces amb GCS

També hi ha d’altres
reptes opcionals
per anar més enllà,
cercar més
informació, fer peces
més difícils...



  

Terminació Tèrmica: orientar l’activitat

Autoavaluació
Per refexionar sobre el propi aprenentatge

Gemma Garcia Caceres @gemmagarciac

https://twitter.com/gemmagarciac


  

Terminació Tèrmica: orientar l’activitat

Autoavaluació

Refexionar sobre 
el mètode

● Documentar-se

● Sistematitzar

● Completar

«Abans de fer [...] he
 mirat els enllaços»

«he seguit les pautes de treball»
«he completat tots els apartats»

«he mirat tots els enllaços»

Gemma Garcia Caceres @gemmagarciac

https://twitter.com/gemmagarciac


  

Gemma Garcia Caceres @gemmagarciac

Terminació Tèrmica: orientar l’activitat

Autoavaluació

Refexionar sobre 
Comunicació

● Cooperar amb 
companys

● Argumentar

● Expressar 
conclusions

«he argumentat la
 meva opinió»

«he explicat de forma
exhaustiva el què he fet»

«he completat la informació
 amb totes les imatges i he

redactat les meves respostes»

«he parlat amb els companys»
«he escrit les conclusions»

«he argumentat opinions personals»

https://twitter.com/gemmagarciac


  

Terminació Tèrmica: orientar l’activitat

Autoavaluació

Refexionar sobre 
l’autonomia

«he entès les pautes de treball»
«sense necessitat de demanar ajuda»

«he fet totes les feines opcionals»
«he completat la informació»

Refexionar sobre 
aprofundir

«he cercat noves
 fonts [d’informació]»

Gemma Garcia Caceres @gemmagarciac

https://twitter.com/gemmagarciac


  

Terminació Tèrmica: orientar l’activitat

Autoavaluació

Gemma Garcia Caceres @gemmagarciac

Fer una ullada Cercar informació

Fer Entendre

Ha provocat reflexió i millora

* per part de: l’alumne
(en fer les següents activitats)

* per part de: el professorat 
(millorant els enunciats).

https://twitter.com/gemmagarciac
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Models: les creacions

Imprimir en 3D

Aprendre a imprimir és una activitat més

(es cuiden els models oferts
per a que vegin materials
i creacions fetes tant per

dones com per homes)



  

Models: les creacions

Imprimir en 3D

Experimenten i fan un informe
de la seva experiència



  

Models: les creacions

Imprimir en 3D

Exemple d’error habitual: fragments de
la peça que són tangents entre si i es

trenquen fàcilment...
Es bo que se’l trobin i reflexionin sobre

Què els ha passat.



  

Models: les creacions

Creativitat Model inventat per
l’alumne en una 

activitat 

(ja que estan pensades
per donar espai a les

creacions pròpies)

De fer els seus propis models a les activitats preparades
cns a usar-ho com a eina per als seus hobbies i projectes



  

Models: les creacions

Creativitat

Versió Inicial:
Un sol bloc
Seqüencial

amb
 instruccions

repetides

Versió Final:
- ús de bucles
- ús de procediments

Creació feta per iniciativa pròpia
(fora de les activitats proposades):
Relíquies de la Mort [Harry Potter]



  

Models: les creacions

Creativitat

Fabricació de peces per a
una maqueta de robòtica

⇒ La impressió 3D ja és
una eina per a ells/es.
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Base: elevar el nivell

● Voldríem:
– Introduir la co-avaluació d’algunes activitats entre 

alumnes.
– Afegir entorns de modelat amb «codi textual», per 

exemple OpenJSCAD (o altres programmatic 
modellers).

– Incorporar la impressió 3D en un enfocament 
globalitzador de les ciències i les tecnologies: que 
sigui un aspecte més en el que els alumnes poden 
escollir activitat per tirar endavant els seus projectes.

https://openjscad.org/


  Vídeos stop-motion fets pels alumnes per explicar el 
procés d’impressió

Moltes gràcies!
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