


      

   Presentació

Els centres de secundària que impartim batxillerat a la comarca del Baix Empordà hem 
organitzat el VI Fòrum de Treballs de Recerca, que tindrà lloc a l’Espai Ridaura, de Santa 
Cristina d’Aro, el dia 30 de març de 2017 a les 18h.
Els alumnes de batxillerat han d’elaborar, individualment, un treball de recerca que compta 
un 10% de la nota global d’aquesta etapa educativa. D’entre els millors, hem triat aquells 
que puguin servir d’aparador dels temes que es treballen i de com es fa la recerca a la 
nostra comarca.
El Fòrum consisteix en una breu presentació de cada un dels 10 treballs seleccionats, un 
per cada centre participant, amb l’objectiu que serveixi d’al·licient i exemple per esperonar 
l’excel·lència de l’alumnat del Baix Empordà.

CENTRES PARTICIPANTS

Institut Sant Feliu, de Sant Feliu de Guíxols
Institut Sant Elm, de Sant Feliu de Guíxols
Institut La Bisbal, de La Bisbal d’Empordà
Institut Montgrí, de Torroella de Montgrí
Institut Baix Empordà, de Palafrugell
Institut Frederic Martí Carreras, de Palafrugell
Escola Vedruna de Palamós
Institut Palamós, de Palamós
Institut Puig Cargol, de Calonge
Institut Ridaura, de Castell-Platja d’Aro



                             Josep Polanco López
                Director dels Serveis Territorials 
                     d´Ensenyament a Girona

Any rere any el Fòrum de treballs de recerca del Baix Empordà, que s’organitza des dels 
Serveis Educatius, ens demostra el potencial dels nostres alumnes de Batxillerat, i ens 
evidencia el gran valor que té en el seu procés formatiu.

El batxillerat, com a etapa educativa que prepara els alumnes per a la seva incorporació 
a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral, 
no s’entén sense la investigació. La formació que aporta la recerca a partir d’una idea, 
d’un tema o d’un objectiu és fonamental en el Batxillerat per al desenvolupament i la 
preparació de les persones.

En els centres que imparteixen aquesta etapa, amb el pas dels anys, el treball de recerca 
s’ha afermat com un conjunt d'activitats, al voltant d’un o més àmbits, ben estructurades 
i orientades a la investigació, en les quals l’orientació i el seguiment que realitza el pro-
fessorat envers l'alumnat és la clau de volta per consolidar la competència en recerca 
dels alumnes. 

Fer recerca és aprendre a descobrir. És aprofundir, experimentar, comprovar i contrastar, 
per adonar-se que, tot i el coneixement existent sobre un tema, encara hi ha una part 
per desvetllar. La recerca en el batxillerat situa de ple l’alumne dins la gran aventura 
d’aprendre al llarg de la vida.

En aquest VI Fòrum tenim l’oportunitat de veure els treballs de noies i nois que han de-
mostrat la seva capacitat per generar algun coneixement nou a la societat, i alhora ens 
han ensenyat que aprendre no té límits si es fa amb esforç, temps i dedicació. 

Per a tots els alumnes que sou autores i autors dels treballs de recerca, vagi el meu 
reconeixement, la meva admiració i també l’agraïment en nom del Departament d’Ense 
nyament de la Generalitat de Catalunya. El mèrit és vostre, per descomptat, però també 
vull agrair l’esforç als professors i professores que han fet de tutors dels vostres treballs, 
i a les vostres famílies perquè amb la seva ajuda, sens dubte, la vostra feina ha quedat 
ben arrodonida. Estic convençut que els alumnes tindreu ben present l’experiència que 
us ha aportat el treball de recerca de batxillerat.

Enhorabona a totes i a tots, i moltes felicitats per la feina ben feta. 



Santa Cristina d’Aro acull enguany, la presentació del  VIè Fòrum de Treballs de Recerca 
del Baix Empordà. Per a un municipi com el nostre -de poc més de 5000 habitants- 
aquesta oportunitat que ens brinda l’Institut Ridaura i l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 
i S’Agaró, suposa un autèntic plaer. Esperem ser uns bons amfitrions.
Els treballs que es presentaran durant l’acte, els millors dels que s’ha realitzat ens els 
instituts de referència, demostren un veritable interès en la investigació i la recerca dels 
nostres estudiants en camps temàtics ben diversos. Alhora, també són una mostra de la 
gran tasca que porten a terme els docents que els tutoritzen.

Darrera d’aquests projectes d’investigació, hi ha esforç, dedicació i perseverança, valors 
que constitueixen la base de persones de gran qualitat humana. L’experiència que els 
estudiants han viscut durant la redacció d’aquests treballs i la seva divulgació en la pre-
sentació pública, suposen una importantíssima experiència vital.
Convidem els Centres de Secundària de la nostra comarca, a seguir treballant amb el 
mateix entusiasme que ho han fet aquests darrers 6 anys, per poder gaudir moltes edi-
cions més d’aquest Fòrum.

    Xavi Sala i Congost
  Alcalde de Santa Cristina d´Aro
  



                             

                              Joan Giraut i Cot
                 Alcalde de Castell-Platja d´Aro

El conjunt de centres de secundària del Baix Empordà amb oferta de Batxillerat heu 
tingut l’encert, des de fa uns anys, d’organitzar el Fòrum de Treballs de Recerca de la co-
marca com a aparador per mostrar-hi els temes més pioners i les formes d’organització 
més innovadores, per esdevenir al•licient i exemple per esperonar vers a l’excel·lència 
el conjunt del nostres alumnes.

Els treballs que s’hi presenten són el reflex de l’esforç, la constància i la perseverança 
de cadascun del seus autors, que de ben segur han comptat per desenvolupar-los amb 
el suport de la família, el recolzament dels companys, i el seguiment dels professors. 
L’oportunitat de presentar-los en públic esdevé una fita important en el seu camí formatiu 
i un reconeixement públic de primer ordre.

Jean Piaget, va dir una vegada que l’objectiu principal de l’ensenyament és el de crear 
persones que siguin capaces de fer coses noves i no simplement de repetir el que al-
tres generacions han fet. Podríem afegir-hi, també, que són el marc ideal per aprendre 
a conviure, ja que els estudis es realitzen en comunitat, colze amb colze amb altres 
companys.

Per què, de què serveixen tots els coneixements tècnics, científics i humanístics si obli-
dem la importància de les relacions humanes, la convivència en la diversitat i la in-
terculturalitat? Quina utilitat tindrien tots els diplomes, títols i guardons si oblidem que 
l’educació que veritablement deixa empremta no és el que es fa de cap a cap, sinó la 
que es realitza de cor a cor?

Tinguem-ho sempre present, en aquesta jornada tan especial, però també l’endemà 
del Fòrum, quan es retorni a l’aula. Llavors serà el moment de tornar a esforçar-se, de 
continuar treballant i de mantenir-se en la feina ben feta per anar sembrant la llavor d’un 
futur acadèmic, professional i personal que ha de florir brillant, innovador i transformador 
d’aquí a uns anys.

Enhorabona i felicitats!



  
    Max Martínez Ruts
   Ins Sant Feliu
   Sant Feliu de Guíxols
   Tutor: Xavi Río Núñez

      Intel·ligència artificial aplicada al cub de Rubik

El meu treball de recerca és la programació d’un robot capaç de resoldre un cub de Rubik. 
Per resoldre el cub, el que fa el robot és llegir-lo amb un sensor de color, peça per peça. 
Un cop ha llegit tot el cub, es construeix una matriu d’informació on es guarden totes les 
dades, que inclouen la posició de cada peça. I aquesta matriu és la que aprofita el robot 
per resoldre el cub. El que fa el robot és resoldre’l aplicant la intel•ligència artificial, és 
a dir, una simulació de la nostra pròpia intel·ligència. El software soluciona el cub de la 
mateixa manera que ho faria un humà; trobant patrons sobre la distribució dels colors. I 
és aquest el procés dificultós, perquè per a que un robot pugui simular una intel•ligència, 
se li ha d’especificar qualsevol instrucció.
A part de la programació del robot, el treball també inclou la creació d’un model 3D idèntic 
al robot, que ha servit per fer una animació del seu funcionament i per incloure’n imatges 
al treball. També inclou una simulació del moviment dels motors que he aconseguit amb 
el GeoGebra, fent ús de la geometria, i també he programat un sistema que reconeix els 
gestos que fa un humà a partir de dos sensors de distància. Depenent de cada gest el 
robot efectua un moviment o un altre, la qual cosa fa que es pugui resoldre el cub sense 
tocar-lo.

Programming a robot capable of solving a Rubik’s cube is my research project.
In order to solve the cube, the robot reads it with a colour sensor, piece by piece, until it 
has a matrix of data where it saves the position of each piece in the cub. All the informa-
tion of the cube is kept there and it is what the robot uses to solve it. He does so using 
artificial intelligence,  that is a simulation of our own intelligence. The software solves the 
cube the same way a human would do it, searching patterns in the distribution of colours. 
This is the hardest part, since in order to simulate an intelligence, it is required to specify 
any instruction or order.
Furthermore, my research project  includes the creation of a 3D model identical  to the 
robot, that has been used to make animated images to be included in my presentation . 
I have also designed a simulation of the movement of the motors with the mathematical 
program “GeoGebra”, using Geometry. Moreover, I have programmed a system that re-
cognizes the gestures of a human hand, using two distance sensors combined. The robot 
is able to read the gestures and depending on them he does one movement or another so 
that he can solve a Rubik’s cube even without touching it..



 
   Clara de Blas Llobet
   Ins Sant Elm
    Sant Feliu de Guíxols
    Tutora: Eva Díaz Renau

      
       Deixa que t´ajudi. Com ajudar un adolescent a superar una  pèrdua

La mort és potser l’única cosa que pot donar valor a la vida; així doncs, per què l’evitem?

El tabú de la mort està molt present en la nostra societat, i més en el moment de superar 
una pèrdua durant l’adolescència. Per això he volgut entrar dins el tema i comprendre 
la ment adolescent, el procés de dol i el perquè d’aquest tabú en el món occidental. Per 
això en la meva part teòrica és el que he recercat.
En canvi, a la part pràctica he fet un pas més, he realitzat un curtmetratge acompanyat 
d’un blog amb tot el coneixement que he adquirit de la recerca, d’entrevistes, enquestes 
i relats d’adolescents.

Ara estic massa implicada en aquest món com per deixar que s’acabi aquí. Vull seguir 
endavant amb el que he començat i aportar el màxim que pugui, a persones com jo que 
estan patint o patiran pèrdues intentant que no els costi deixar-se ajudar.

Death maybe is the only thing which can give value to life, then why do we avoid it?

Death’s taboo is always present in our society, and specially in the moment of overco-
ming a loss during the adolescence. That is why I have analized the topic to understand 
the teenager’s mind, the mourning process and the reasons for being a taboo. That is 
why I have researched these aspects in my theoretical part.
However, in the practical part I have reached another level, I made a short film and a blog 
involving all the knowledge I had acquired during the project, interviews, polls and short 
stories written by teenagers.

Now I’m too involved in this world to leave it here. I really want to continue with my project 
and give as much as I can to those people who are suffering or who will suffer a loss and 
try to help them.

       
       



   Jordi Morcillo Baeza
   Ins La Bisbal
    La Bisbal d´Empordà
    Tutora: Anna Bou Martí

Verd, vermell i marró

Quants de nosaltres no hem anat a banyar-nos en una cala i ens hem dedicat a esquivar 
les algues que hi suraven? Segurament, tots ho hem acabat fent alguna vegada ja sigui 
perquè ens feien fàstic, perquè ens molestaven, ens feien angúnia... No som conscients 
de com la seva presència enriqueix les nostres platges. Sempre han estat unes grans 
incompreses!
 Aquest treball es centra en l’estudi de la composició i l’abundància de la comunitat ma-
croalgal de Cala Margarida, situada al poble de Palamós. En ell, s’ha avaluat la seva 
distribució en funció del gradient terra-mar i de determinats factors ambientals: l’exposició 
a les onades i el fotoperíode. A més, s’ha valorat com afecten l’existència d’una escala 
artificial i d’un trampolí a la comunitat. 
Els resultats obtinguts fan evident, d’una banda, la gran biodiversitat present en aquesta 
cala i, d’altra banda, la importància ecològica d’aquests organismes en els ecosistemes 
marins.

Haven’t we ever swum in the sea and found ourselves surrounded by floating algae and 
haven’t we tried to get away from them as we found them disgusting and disturbing? Su-
rely, we have all done that at some point. We are not aware of how much they enrich our 
beaches. What greatly misunderstood organisms have they been!
This research work is focused on the study of the composition and the abundance of the 
macroalgal community in Cala Margarida, a cove located in Palamós. Their distribution 
according to the gradient of sea-land and specific environmental factors such as exposure 
to waves and photoperiod has been analysed. Furthermore, this research work studies 
how the existence of an artificial ladder and a springboard affects the seaweed community. 



   Genís Puig Surroca
  Ins Montgrí
  Torroella de Montgrí
  Tutora: Beatriu Rubau Solà

La població de la cabra pirinenca al Montgrí

Aquest estudi, basat en un treball de camp realitzat entre els anys 2013 i 2016 que 
consta de 119 avistaments, té l'objectiu de conèixer el cens, l'àrea de distribució, l'origen, 
l'alimentació, l'etologia i la mida òptima de la població de Capra pyrenaica del Montgrí. 
S'han acomplert tots els objectius,encara que alguns només parcialment. S'ha arribat a 
la conclusió que el cens actual és d'uns 70 exemplars, l'àrea de distribució comprèn les 
muntanyes que envolten la vall de Sta. Caterina, la reintroducció (accidental) va tenir lloc 
del 2000 al 2007, la garriga i l'estrat herbaci representen la major part de l'alimentació 
(el 27,27% i el 52,14% respectivament), l'etologia és la pròpia de l'espècie i la mida 
poblacional òptima és d'uns 111-139 exemplars. Posteriorment a la resolució d'aquests 
aspectes, s'ha pogut valorar la viabilitat d'aquesta població i plantejar propostes útils per 
a la seva futura gestió.
Com a suport al treball, he elaborat gràfics, mapes i dibuixos amb la intenció d'il·lus-
trar-ne les explicacions.

This study, based on a fieldwork done between 2013 and 2016 that has 119 sightings 
notes, has the purpose of knowing the census, the distribution range, the origin, the 
feeding, the behaviour and the optimal size of the population of Capra pyrenaica in the 
Montgrí Massif. All the initial goals of the study have been achieved, although some of 
them only partially. The conclusions are that the current census is about 70 individuals, 
the distribution range includes mainly the mountains around Santa Caterina’s valley, the 
reintroduction (accidental) took place from 2000 to 2007,kermes oak and the herbaceous 
layer represent the most of the diet (the 27,27% and 52,14%respectively), the behaviour 
is the typical of the species and the optimal size is about 111-139 individuals. 
After the resolutions of these issues, the viability of the population has been assessed 

and useful suggestions for the future management have been proposed. Supporting    
the study, graphics, maps and draws have been elaborated in order to ilustrate the ex-
planations.



    Habiba Ahrika Laghzaoui
   Ins Baix Empordà
   Palafrugell
   Tutor: Jose Manuel Rodríguez Calderón

Durant la Segona Guerra Mundial, dels prop de 40.000 republicans espanyols que van 
col•laborar amb la Resistència, aproximadament uns 10.000 van ser internats en diferents 
camps de concentració nazis. Aquest treball de recerca tracta sobre tots aquells aspectes 
relacionats amb el dia a dia dels republicans espanyols en un d’aquests camps, al camp 
de concentració de Mauthausen-Gusen, situat a l’actual Àustria.

Donat l'ascens en els últims temps dels moviments feixistes i neonazis és important que 
tots siguem conscients del que va passar fa només setanta anys i on els republicans cata-
lans i espanyols hi tingueren un paper molt important, tant en la lluita contra el feixisme i el 
nazisme, com en la lluita per la supervivència i la dignitat en uns recintes que els negaven 
des del primer moment la seva condició d’homes.

A partir del relat dels supervivents comprovarem si existeixen coincidències entre les fonts 
històriques i els testimonis de les víctimes.

During the II World War, approximately 10,000 Spanish republicans from nearly 40,000 
who collaborated with the Resistencia, were sent to different Nazi concentration camps. 
My research is about those aspects related with the Spanish republicans every day life in 
one of these camps, Mauthausen-Gusen concentration camp, sited in the current Austria.
Due to the fascist and neo-nazi movements rising in the recent years, it is important that 
everybody was aware of everything what happened just only seventy years ago, awhere 
the Spanish and Catalan republicans had a very important role, both in the fight against 
Fascism and Nazism and in fighting for surviving and dignity confined in places where 
their human conditions were denied from the very first moment.
From the survivors’ reports, we will check if there are coincidences between historical 
records and the victims’ testimonies.

La vida dels republicans espanyols al camp de concentració de
Mauthausen. 



    Joan Melchor Lladó
   Ins Frederic Martí Carreras
    Palafrugell
    Tutor: David Llamas Pleguezuelos

As the batxillerat research project I decided that I wanted to create and program an au-
tonomous sailboat. I chose this topic mainly because I’ve a passion for robotics and this 
was a thing that is completely related to robots. I particularly chose a sailboat because I 
found really challenging the idea of creating an algorithm that could sail through the wind 
efficiently and, to set the higher goal, I decided to build the sailboat from scratch. During 
the project I came across some pretty big challenges like where to find all the compo-
nents and think about all the equipment that I would be needing. At the end I was able to 
complete most of my goals and, although I’m satisfied with the result I’ll keep on pushing 
the project forward because I enjoyed it a lot. The building of an autonomous sailboat has 
given me the opportunity to really know what a proper project looks like and to appreciate 
the work from other people. After having finished the boat I realized that thanks to this, I 
learned and discovered a lot of new awesome things that I hadn’t expected before.

Com a treball de recerca de batxillerat vaig decidir que volia construir i programar un veler 
autònom. Vaig triar aquest tema perquè tinc una passió per la robòtica i aquest projecte 
està completament relacionat amb els robots. El motiu d’escollir un veler va ser més que 
res pel gran repte que suposa tenir en compte la direcció del vent i desenvolupar un 
algoritme que pugui navegar de forma eficient, ja que per exemple amb un cotxe, no es 
tenen en compte tants factors. Per complicar més el projecte vaig decidir construir el veler 
des de zero. Quan construïa el veler, em vaig anar trobant amb alguns reptes com per 
exemple trobar tots els components necessaris i pensar en tot l’equip que necessitaria. Al 
final he pogut aconseguir la majoria de les meves fites prèvies. Tot i que estic satisfet amb 
el resultat, m’agradaria poder continuar treballant en el projecte, ja que he gaudit molt fent 
aquest treball. La construcció del veler autònom m’ha donat l’oportunitat de realment en-
tendre i veure com és un projecte més important i també a valorar més la feina dels altres. 
Després d’haver acabat el veler, m’he adonat que he après molt més del que esperava.

Veler autònom



    Helena Parreño Mont
   Col·legi Vedruna
    Palamós
    Tutora: Núria Vilalta Fuentes

El repte de les marques blanques

Aquest treball aprofundeix en el món de les marques blanques i dedica especial interès al 
seu context actual, el canvi en el perfil de consumidor arran de la crisi i el conflicte vigent 
entre marques blanques i marques de fabricant. 
S’ha elaborat un estudi exhaustiu de les cadenes de supermercats Mercadona, 
Bonpreu-Esclat i Lidl, i una comparativa de preus al llarg de deu mesos. Aquestes obser-
vacions han permès saber la diferència de preu que es troba en un determinat nombre 
de productes escollits. Així mateix, s’han dut a terme unes cistelles de consum on hom 
pot apreciar l’estalvi que suposa comprar marques de fabricant i marques blanques als 
diferents períodes de l’any. La recerca es conclou mitjançant unes enquestes i entrevis-
tes amb persones clau d’aquest àmbit.
El meu interès en l’economia m’ha permès assolir els objectius proposats i desenvolupar 
aquest tema que forma part de la vida quotidiana dels consumidors i de les seves llars. 

This research paper goes in depth in the world of white-label products, specially in the 
current situation, the change of the consumer profile due to the crisis and the conflict 
between white brands and the manufacturer ones.
This paper includes a study of the supermarket chains Mercadona, Bonpreu-Esclat and 
Lidl, and it develops a comparison of prices throughout ten months. It comes to show the 
difference among the prices that can be seen in chosen products. Likewise, consumer 
price baskets have been made in order to esteem the contrast between buying white-la-
bel and manufacturer brands during the year. This research concludes with a survey and 
some interviews with key people from this field.
My interest in economics helped me to achieve proposed goals and to develop this issue 
that becomes a part of the daily life of the consumers and their homes.



EXOPLANETES: infinits móns similars i diferents al nostre...o no

Since human arrived to the Moon started feeling more interested for knowing what’s be-
yond the stars. Human want to colonize the cosmos. 
My research project consists in proving the existence of exoplanets and studying their 
habitable possibility. Astrogirona put at my disposal the material to perform my research. 
“We are part of Universe and Universe is part of us, from its origin to its end.” (Anony-
mous).

Des que l’home arribà a la Lluna començà a sentir més interès per saber què hi ha més 
enllà de les estrelles. L’home vol colonitzar el cosmos. 
El meu treball consisteix en demostrar l’existència dels exoplanetes i estudiar la seva 
possible habitabilitat. Astrogirona va posar a la meva disposició el material per realitzar 
la recerca.
“Som part de l’Univers i l’Univers és part de nosaltres, des del seu origen fins al seu fi.” 
(Anònim).

    Maria Dalmau Codina
   Ins Palamós
   Palamós
   Tutora: Montserrat Martínez Serra



    Eva Cama Melero
   Ins Puig Cargol
   Sant Antoni de Calonge
   Tutora: Mònica Marull

La visió negativa de la cacera a les Gavarres

Is hunting a necessary activity in the region of Massis de les Gavarres ? Is it normalized 
in our society nowadays? What is hunting?  What  does it involve? This study tries to find 
an answer to the controversy that this activity brings about. 
This work consists of two parts. First, the theoretical framework about the world of hun-
ting, particularly the wild boar. Second, the practical framework that is divided into two 
sections: -The results of the surveys of the groups of population that can be found around 
the Gavarres.  - The global results
Thanks and according to these results, we have been able to reach to the conclusion 
that this species must be closely observed. We must keep track of its evolution to try 
to manage their imbalances while raising awareness in our society that this plague is a 
serious problem.

És la caça una activitat necessària en el terme del Massís de les Gavarres? Es troba avui 
dia la cacera normalitzada en la nostra societat? Què engloba aquest món cinegètic? 
Aquest estudi s'ha fet amb l'objectiu de trobar una resposta en la pràctica d'una activitat 
que actualment l'envolta una gran aurèola de controvèrsia.
El treball consta de dues parts ben diferenciades: per una banda, trobem on s'ha recopilat 
informació teòrica sobre el món de la caça i, especialment, sobre el protagonista d'aquest 
estudi: el porc senglar. Per l'altra banda, hi ha el marc pràctic que se subdivideix en dos 
apartats: l’anàlisi d'enquestes de poblacions que envolten les Gavarres i, per l'altra, re-
sultats generals. 
A partir dels resultats obtinguts, s'ha pogut arribar a una conclusió concisa: cal tenir en 
compte aquesta espècie, seguir-ne d'aprop la seva evolució per gestionar els desequi-
libris i, al mateix temps, conscienciar la societat en general que aquesta plaga és un 
problema seriós.



   Jonathan Cano Martínez
   Ins Ridaura
   Castell-Platja d´Aro
   Tutora: Sílvia Domínguez Sánchez

El treball és un projecte de robòtica i s’estructura en dues parts: la primera, recerca sobre 
la robòtica assistencial; la segona, part pràctica on es mostra el procés de creació, des 
de zero fins al resultat funcional, d’un braç robòtic per donar menjar.
D’una banda, s’ha recopilat informació teòrica sobre les aplicacions de la robòtica as-
sistencial. La línia de recerca té l’objectiu de contactar amb el món de les persones en 
situació de dependència i donar resposta, a través de les noves tecnologies, a casos 
quotidians de discapacitat, persones amb trastorns i gent gran. 
D’altra banda, es va plantejar com a objectiu dissenyar i construir un braç robòtic per 
donar menjar i beure a persones. Per tal de dur a terme aquest projecte, va ser neces-
sari aprendre a treballar amb programes de disseny i impressió 3D per fer l’esquelet del 
braç robòtic, i amb sistemes de programació com Arduino. També s’ha après a crear una 
aplicació mòbil, ja que el robot va controlat per bluetooth, de l’app a la placa Arduino.

The project is an assigment on robotics which is structured in two parts: the first part 
consists of research on robotic assistance. The second, practical part shows the creation 
of a robotic arm that feeds, from the beginning of the process until the final result.
One aspect of the project is to collect theoretical information about the applications of 
robotic assistance. The purpose of this line of research is to make contact with people 
in real-life situations of dependency and to solve the problems that elderly and disabled 
people experience daily  through the use of new technologies.
The other part of the project was my proposal to invent, design and build a robotic arm 
with the ability to feed and give drink to people. In order to carry out this project, it was 
necessary to learn how to use 3D design and printing programs to build the skeleton of 
the robotic arm, and to learn how Arduino programming systems work. I also learnt how 
to create a Smartphone App because the robot is controlled via a Bluetooth connection 
from the app to the Arduino board.

 Robòtica assistencial




