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La nostra experiència amb Drons

● Introducció: Beneïda Curiositat !
● drons barats per “jugar”
● i si muntem el nostre?
● quines parts té un quadcopter?
● Legislació
● aprenentatges



Beneïda Curiositat !

Carles Capdevila:
“el seu fill mag”
“els que fan coses”

Elisabeth Gilbert:
sobre la creativitat i com viure-la sense pressió
“Curiositat, no Passió”



drons barats per “jugar”: Syma x5



drons barats per “jugar”: Eachine E010



i si muntem el nostre?



no… el nostre!



Parts



Muntatge



Fem “tuning”

Ulleres fpv (pilotar des de dalt del dron ;)

cal muntar una cámera, un altre emisor, un receptor i unes ulleres

Extèn les ulleres per posar un grabador de vídeo

Fem competicions amb els amics (amb “xurros” de piscina :D )



No tot és” flaire de roses”...

Components cremats o delicats

Es desmunta als pocs minuts :P

Les bateries duren poc (minuts)

és difícil trobar un lloc per volar-lo (compte amb la legislació)

…Però ha sigut un camí d’aprenentatge i d’orgull



Legislació: cal informar-se abans de “volar”

Joguina: Un dron es considera un joguet quan el seu ús està destinat al joc per part de infants 
menors de 14 anys, complint amb la Directiva 2009/48/CE sobre seguretat dels joguets.

Dron fins a 250 grams: no cal llicència ni permís, però cal tenir-lo a vista, 50 metres distància 
màx del “conductor”, 20 metres alçada màx, no espais naturals, 8km allunyat d’espais aeris 
controlats, no causar molèsties i respectar la privacitat,

Dron a partir de 250 grams

Cal llicència, 120 metres alçada màxima, no en parcs naturals, no en llocs poblats, no en àrees 
de tràfic aeri.

Més informació:

https://hd-drones.es/nueva-normativa-europea-de-drones-preguntas-frecuentes/ 

https://hd-drones.es/nueva-normativa-europea-de-drones-preguntas-frecuentes/


Aprenentatges

Ponderar eleccions (elecció components: preu vs. prestacions)

Obertura de nous “mons” i habilitats (electrónica, programació, autoaprenentatge, 
recerca,...)

Ordre (tenir moltes peces, bones i dolentes i de diferents drons)

Paciència (esperar coses que no tenim, no funciona: i ara què?)

Tolerància a la frustració (sí, hem cremat més d’una placa)

No tot és tan difícil… ni tan fàcil… com sembla

Adaptació als imprevistos (canvis no documentats)



Gràcies per la vostre atenció!


