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ESCENARIS INICIALS
Un dels objectius del projecte és que l'alumnat reflexione sobre les 
necessitats de la seua localitat. Per això, un dels requisits és que 
el dron acomplisca una funció social d'àmbit local. Per decidir 
quines eren les necessitats d'Algemesí vam comptar amb l'ajuda 
de l'agent de la Policia Local encarregat de l'ús del dron, Héctor, 
qui, després de donar-nos informació molt interessant sobre 
legislació i aplicacions reals, ens va fer una demostració de vol.
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Proposta 1

La seua funció és la de recollir 

excrements i altres deixalles en la via 

pública que pogueren ser perjudicials o 

perillosos, així com advertir-ne de la 

seua presència en cas de ser massa 

voluminosos per transportar-los.

Proposta 3

Gravar events, incidents o 

per emetre el ban del poble.

Proposta 2

La prevenció i perimetració del focs 

forestals; mitjançant un sensor de 

fum, detectaria el foc i enviaria una 

alerta fins a emergències. Així, 

també podríem contribuir a l’ús 

eficient dels mitjans d’emergències.

PROPOSTES INICIALS



ESCENARIS ADAPTATS
Amb el començament de l'estat d'alarma, l'alumnat va acceptar el 
repte d'adaptar el projecte a la situació de pandèmia i redissenyar 
els drons, que ja havien començat a construir en el taller, perquè la 
seua funció estiguera relacionada amb la lluita contra el 
coronavirus.  A continuació, cada alumne explica la seua proposta.
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Proposta 1: Hasna

«· Nuestro problema:

            Actualmente estamos en la fase 1 de la desescalada y como ya sabemos todos se puede 

salir a correr, pasear,quedar con los amigos en alguna cafetería a tomar algo y mas cosas y hay 

mucha gente que se aproxima mas de lo recomendable, e incluso se saludan a besos, abrazos, 

etc.También salen a la hora que no es de caminar, pasear o sacar a los niños a jugar, porque 

cada actividad tiene su franja horaria.

· Agentes sociales implicados:

            Nuestros agentes implicados que no están al tanto como al principio del COVID-19,ya 

que no pueden estar vigilando a toda la ciudadanía;es el cuerpo nacional de policía (CNP)    y   

Protección Civil y otros.

· Posibles soluciones:

           Adaptaremos el Dron para que pueda ver, vigilar y detectar la hora en la que se esté 

haciendo alguna actividad de las permitidas, por ejemplo ver si las personas están cumpliendo 

con un metro o más de distancia y si no es así , primero será un aviso y si no lo cumplen a  la 

segunda  habrá que proceder a sancionar con X dinero.»

PROPOSTES INICIALS



        «Las posibles soluciones para desinfectar las calles y disminuir el riesgo 

de contagiarse es utilizando las tecnologías. Pueden pulverizar las  calles 

abiertas desde un helicóptero, también pueden utilizar tecnologías avanzadas, 

como por ejemplo, trabajar con drones y de esta manera  el porcentaje de 

que se contagien los agentes será bajo!.

        Para mí una de las mejores posibles soluciones es la utilización del dron, 

además de disminuir el riesgo el contagio de los agentes también habrá  un 

bajo número de los trabajadores gracias al dron.»

PROPOSTES INICIALS

Proposta 2: Houssine



PROPOSTES INICIALS

Proposta 3: Yasmine



PROPOSTES INICIALS

Proposta 4: Zineb



«·IDENTIFICACIÓ DEL PROBLEMA.
Hui dia estem passant una pandèmia sanitària a tot el món i molts sectors econàmics s’han vist 
afectats per les mesures de confinament.
Com ja sabem les festes, events, turisme… i molts sectors no poden realtizar les seues
activitats no ho podran fer en un llarg periode de temps aleshores hem de crear una solució per a 
poder realitzar aquestes activitats i que aquests sectors no es paralitzen cosa que crearia molt de 
atur i podria fins i tot arruinar aquests sectors tan importants per al nostre país.

· POSSIBLES SOLUCIONS.
Com que ficar drons en lloc de treballadors seria una mesura un tant drastica perque ens
carregariem els llocs de treball, hem arrivat a una idea final, per evitar contractar a més
treballadors del que ja dispossa el lloc turístic el que es pot fer es comprar drons que fagen el 
treball pessat es a dir per a no ficar en perill als treballadors el que deuriem de fer es agafar i fer 
que els treballadors estigueren en sales de manejo on estarien manejant els
propis treballadors el dron de forma completa es a dir que tendrien control del moviment i
que el dron disposaria d’una camera per a fer-lo funcionar i també d’un altaveu i microfon
per a interactuar en els grups turistics reduits, aixi implementariem un sistema imnovador als 
nostres llocs turístics i a més a més evitariem el risc de contagis ja que no esta segur que quant 
torne l’hivern torne tot a la normalitat per els possibles brots.
També es podria fer però sense treballadors es a dir que nomes amb els drons, ja que
estarien programats per a que donaren l’explicacio i guiaren als turistes pero si algun turista 
tinguera alguna duda no podria rebre una resposta ja que el dron només estaria programat per a 
guiar als turistes i donar una explicació previament grabada per algun locutor.»

PROPOSTES INICIALS

Proposta 5: Bernat



«IDENTIFICACIÓ DEL PROBLEMA: la situació actual ha portat a que 

les persones majors no hagin d’eixir de casa per la seua seguretat, 

açò comporta que el menjar l’hagin d’encomanar per tal de tindre el 

menor contacte amb les persones, però aquest mínim contacte també 

pot comportar un risc de contagi. 

IDENTIFICACIÓ AGENTS SOCIALS: els nostres agents implicats són 

tots els repartidors a domicili i les persones majors. 

PLANTEJAR POSSIBLES SOLUCIONS: construirem un dron dotat 

d’una estructura auxiliar on podrá portar els aliments. El dron aprofitarà 

espais com els balcons per a deixar-los.»

PROPOSTES INICIALS

Proposta 6: Rubén



«Identificació del problema
En els últims mesos el nostre país s’està enfrontant a un enemic al qual mai s’havien enfrontat el Covid-19.
Aquest virus és perillós per a tot el món però als que més afecta són a aquelles persones que pateixen una 
malaltia crònica i a les persones de la tercera edat.
Com que el virus és molt contagiós ens trobem en situació de confinament baix l'estat d’alarma, però amb 
les noves mesures de des que confinament no deguem abaixar la guàrdia i protegir a les persones 
vulnerables, un dels principals jocs que podrem visitar seran els centres de salut, bars, etc. Per tant és 
inevitable que una persona asimptomàtica sense voler puga contagiar-se al visitar al metge, o veure als 
amics perquè moltes vegades els símptomes no és distingeixen d’un constipat normal i per tant la persona 
no sap si el te i com no nia'n suficients efectius per a fer proves a tot el món que o sol·licita per a assegurar-
se de què no té el virus és impossible que la persona mencionada sàpia si el te o no.
Si una persona que està amb símptomes o soles es pensa que té un constipat o letargia i no poder visitar a 
casa per la falta de personal mèdic perquè la persona no es desplaça a urgències ni a qualsevol joc abans 
de saber si té el virus o no.

 Possibles Solucions
La solució a aquest problema seria la següent. Com no hi ha suficients sanitaris per a poder fer test covid-
19 a totes aquelles persones que presenten símptomes i o sol·liciten, la meua proposta és incorporar als 
drons de la policia, militar i tots els que es puguen aconseguir i equipar-los amb un dispensador de test 
PCR que són els que normalment s'utilitzen per detectar el virus. Aquest test al ser fàcil d’utilitzar es pot 
ensenyar a la població mitjançant els Canals de comunicació, tutorials i xarxes socials.
La modificació que propose és la següent als drons que es puguen utilitzar incorporar un dispositiu en el 
qual dins estiguen emmagatzemats la major quantitat de test PCR, i programar als drons mitjançant un 
ordinador perquè complexa una ruta predeterminada en la qual el destinatari  aquelles persones que les 
metges consideren asimptomàtics o d'alt risc per a poder fer un mapa epidemiològic i poder detectar nous 
casos.
El dron sols haurà de proporcionar el test i el mateix pacient es farà la prova que prèviament haurà pogut 
veure com es fa i al tindre el resultat comunicar per via telemàtica al metge per a poder tractar-lo o no.»

PROPOSTES INICIALSProposta 7: Àlex



MATERIALS
Durant les classes presencials, l'alumnat havia dut a terme un 
estudi de materials per trobar els més adequats per al dron 
atenent a les propietats desitjades: lleugeresa, resistència 
mecànica, tenacitat, etc. Amb la informació reunida, van escollir 
els que utilitzarien per al seu disseny. 
A conitnuació, podem vore algunes mostres de les infografies i 
presentacions elaborades.
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ESTUDI DE MATERIALS



MAQUETES
Una vegada escollits els materials més adequats, van començar a 
construir tres drons diferents en el taller, utilitzant les diferents 
màquines i la impressora 3D per a les peces que ells mateix 
havien dissenyat. Es van analitzar els components perquè tot 
cabera al seu lloc. Fins i tot un dels drons comptava amb un 
detector de fum control.lat amb Arduino i s'havia aconseguit que 
tots els components quedaren amagats dins de l'estructura.
Malauradament, en entrar en estat d'alarma, l'alumnat va haver 
d'abandonar els prototips que estava construint i crear la seua 
maqueta individual en casa i amb els materials que tenien a l'abast. 
Va suposar per a tots un gran esforç mantindre la motivació i 
continuar endavant tot i les dificultats, però el projecte va continuar.
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Lorem ipsum dolor 

sit amet, consec

Lorem ipsum dolor 

sit amet, consec

Enter title



Lorem ipsum dolor 

sit amet, consec

Lorem ipsum dolor 

sit amet, consec

     

Pel que fa a la part de muntatge dels components, l'organització va proposar una nova activitat: un muntatge virtual del dron a 
partir d'una biblioteca de components. Se'ls explicava les característiques dels diferents components perquè analitzaren i 
escolliren els més adequats segons la control.ladora. Ací tenim dos exemples:

MUNTATGE DE COMPONENTS



IDEA DEFINITIVA
Aprofitant el dron dissenyat en classe totalment en 3D amb 
Tinkercad i els components de la biblioteca que se'ns van 
proporcionar durant el confinament, finalment podem presentar el 
nostre dron acabat i complet. Només ens faltaria fer-lo volar, per 
això, continuarà...
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Lorem ipsum dolor 

sit amet, consec

Lorem ipsum dolor 

sit amet, consec

     La seua funció en l'actual estat de 
descofinament, seria la de subministrar 
tests PCR allà on se sospite que hi ha un 
rebrot. Així els possibles malalts no 
necessitarien eixir de casa per comprovar 
que ho estan (proposta 5)
     Una vegada realitzat el test, el LED 
indicar ia que conté un test  per  ser 
analitzat.
     Per tant, es tractaria d'una eina al 
servei d'ambulatoris i hospitals en la lluita 
per frenar els contagis.      
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