CONCURS DE MAPPING
SCRATCH 3.0, SNAP i SNAP4ARDUINO
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Material necessari:
- Ordinador
- Opcions de programari: Scratch 3.0, Snap o Snap4arduino (tot programari lliure)
-Projector (cedit per l’Ajuntament d’Olot).
-Equip de so (cedit per l’Ajuntament d’Olot).

Què és un mapping?
Un mapping consisteix en la projecció d’imatges i vídeos sobre superfícies irregulars,
Generalment façanes, acompanyats d’efectes d’àudio.
Amb aquesta tècnica es poden afegir dimensions addicionals, il·lusions òptiques i sensacions de
moviment als objectes físics que inicialment són estàtics.
Aquí podeu veure alguns exemples:
-Ajuntament d’Olot (amb Scratch): https://www.youtube.com/watch?v=ButgfJJhAxw

-Mapping a l’Opera House de Sydney: https://www.youtube.com/watch?v=cMvcxMIlrNg

-Mapping pantocrator Vall Buí Taüll: http://gnomalab.es/mapping-sant-climent-de-taull/
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MAPPING AMB SCRATCH 3.0
https://scratch.mit.edu/
Al Moodle trobareu un arxiu d’Scratch amb la imatge de l’escenari ja incorporada.
Descarregueu-la al vostre ordinador. No és necessari fer cap modificació.
Obriu l’Scratch i des de l’opció Fitxer trieu Carrega des del teu ordinador.

Cal duplicar els fons, tantes vegades com es desitgi per crear diferents escenaris. Un cop tenim
el fons es pot pintar i decorar com es vulgui, jugant amb els llums i colors, així com incorporar
tots aquells elements que considereu necessaris per fer el vostre mapping.
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A continuació posarem la música, pujant-la a l’apartat de sons:

4

ROBOLOT 2022
Programació:
Un cop creada la part visual/auditiva cal programar els elements:

Podeu afegir-hi personatges, animacions o lletres per acabar-lo d’animar, amb la corresponent
programació. Per exemple podem posar objectes que s’amaguin i es mostrin:
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MAPPING AMB SNAP!
https://snap.berkeley.edu/

En el moodle podeu trobar l’arxiu d’Snap amb l’escenari incorporat. Cal anar a l’opció Importar.

Cal duplicar els fons, tantes vegades com es desitgi, per crear diferents escenaris.
Un cop tenim el fons es pot pintar i decorar com es vulgui (amb el botó de la dreta: edita).
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A continuació posarem la música, arrossegant-la a l’apartat de sons:

Programació:
Un cop creada la part visual/auditiva cal programar els elements:

Podeu fer que passi al següent escenari i també que augmenti l’efecte de color en 25, així anirà
canviat de color de fons.
Podeu afegir-hi personatges, animacions o lletres per acabar-lo d’animar, amb la corresponent
programació.
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MAPPING AMB SNAP4ARDUINO INTERACTIU
https://snap4arduino.rocks/
En el moodle podeu trobar l’arxiu d’Snap amb l’escenari incorporat. Cal anar a l’opció Importar.

No és necessari fer cap canvi ni modificació a l’escenari.
Cal duplicar els fons, tantes vegades com es desitgi, per crear diferents escenaris, jugant amb els
llums i colors
Un cop tenim el fons es pot pintar i decorar com es vulgui (amb el botó de la dreta: edita).
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A continuació posarem la música, arrossegant-la a l’apartat de sons:

Programació:
Un cop creada la part visual/auditiva cal programar els elements a l’apartat de “Programes”:

Podeu fer que passi al següent escenari i també que augmenti l’efecte de color en 25, així anirà
canviat de color de fons:
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Podeu afegir-hi personatges, animacions o lletres per acabar-lo d’animar, amb la corresponent
programació.

En el mapping interactiu cal crear un projecte audiovisual i alhora crear interacció amb una placa
Arduino.
Com a exemple, en aquest cas s’ha utilitzat una TDR-STEAM per controlar un objecte. Es controla
la mida de l’objecte amb el potenciòmetre de la placa. Per tant, depenent del grau de rotació
del potenciòmetre serà més o menys gran l’objecte:

Programació amb placa TDR-STEAM

Programació amb placa Arduino Uno

Aquí teniu un exemple de mapping interactiu utilitzant Snap4Arduino i TDR-STEAM:
https://youtu.be/UGOGmyMwbhA
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