Mostra de Modding al Thos i Codina
Els alumnes de primer curs del cicle de grau mitjà d’informàtica han fet per primera vegada
una mostra de Modding.
Què és el Modding?.
Personalitzar l’ordinador al nostre gust. Tant serveix modificar-ho per fora (la caixa de
l’ordinador) com per dins (per exemple, millorar el seu rendiment), com el tunning dels
cotxes.
Objectius del projecte:






Tenir idees.
Treballar en equip.
Compartir.
Coordinar-se.
Planificar

i sobretot aprendre molt i disfrutar.
Han fet els projectes en grup com a màxim 4 persones.
Cada grup va presentar la seva idea, el disseny, execució i valoració del projecte.
Materials utilitzats:
















Components d’ordinadors vells.
Metacrilat.
Leds de color blau, taronja o vermell.
Plàstic semi-rígid.
Fusta DM.
Fullola.
Llistó de pi.
Aerosol colors variats.
Espuma de poliuretà
Silicona en Barres
Esmalt negre, blanc i gris
Cartolines de colors.
Frontisses.
Cargols variats.
Altres.

Els nostres alumnes tenen molta imaginació:

-

Alguns han decorat l'ordinador, han fet finestres transparents que permeten veure
l'interior o l'han transformat en un vehicle o en un superheroi.
Hi ha qui ho ha canviat tot i l'ha col·locat dins d'una roda de cotxe o en un test de
flors o una piràmide.
D’altres han amagat l’ordinador dins d'una caixa de CocaCola, de vi, de verdures,
d’un monitor antic, dins d'un llibre o sota la taula.
Hi ha un equip submergit en oli.

El REPTE Fer-los funcionar!
L'alumnat ha sigut capaç de muntar els equips i fer funcionar projectes que semblaven
impossibles.

Tots ells han fet molt bona feina i poden sentir-se orgullosos del seu projecte.
Volíem demostrar que la imaginació no té límits i creiem que ho hem
aconseguit.
No volem finalitzar sense agrair el suport que hem rebut dels Departaments: d’Informàtica,
de Tecnologia, Administració i Comerç.
Aquí podeu veure els projectes de Modding i com s’han fet.
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