
dissabte, 22 de febrer de 2014

La First Lego League aplega un miler de persones
al campus de Cappont

L'IES Els Planells d'Artesa de Segre i el Col·legi Santa Anna de
Lleida, guanyadors de la 3a edició
Un miler de persones han gaudit aquest dissabte de la
major competició de robòtica per a joves de 10 a 16 anys
al campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL).
La tercera edició de la First Lego League, centrada en els
desastres naturals, ha registrat rècord de participants,
amb 24 equips de 19 centres de les comarques de
Ponent, la Franja, Girona i Barcelona. Els nois i noies han
de superar tres reptes: la presentació del treball científic,
la competició de robots i l'avaluació de valors. Els
guanyadors han estat els equips de l'IES Els Planells,
d'Artesa de Segre, i del Col·legi Santa Anna, de la capital
del Segrià. 

Entre les idees que han plantejat els participants per fer
front a la fúria de la natura trobem un sistema de sensors per controlar les riuades o una esfera de ferro per
protegir les persones en cas de terratrèmols. El rector de la UdL, Roberto Fernández, i el director de l'Escola
Politècnica Superior, Francesc Giné, han presidit el lliurament de medalles i trofeus, en un acte que ha tingut
lloc a l'Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera. 

La Gran Final First Lego League d'Espanya se celebrarà a Barcelona el pròxim 22 de març. Els premiats en
aquesta gran final tindran l'oportunitat de participar en tornejos internacionals com l'Open European
Championship que tindrà lloc a Pamplona del 28 al 31 de maig i el World Festival de Saint Louis (Missouri –
Estats Units) del 23 al 26 abril.

Llistat de guardons:

- Premi UME a l'entrenador: equip ++MARISTES del Col·legi Maristes Montserrat
- Premi SEMIC a les joves promeses: equip RoboLegos del Col·legi Claver
- Premi PLUS FRESC a l'empreneduria: equip Burning GF de l'INS Alfons Costafreda de Tàrrega
- Premi GMV al comportament del robot: equip LegoBits del Col·legi Terraferma d'Alpicat
- Premi GFT a la programació: equip Legobytes del Col·legi Terraferma d'Alpicat
- Premi Diputació a l’estratègia i innovació: equip Vilatzara 2 de l'INS Vilatzara de Vilassar de Mar
- Premi Paeria a la investigació: equip Brudieu de l'INS Joan Brudieu de la Seu d'Urgell
- Premi LLEIDA.NET a la solució innovadora: equip Campus Cerdanya de Puigcerdà
- Premi Bombers a la presentació: equip Santa Anna Primary del Col·legi Santa Anna de Lleida
- Premi Creu Roja a la inspiració: equip Wallis del Col·legi Claver
- Premi IFR al treball en equip: equip Epis Lego Fury del Col·legi Episcopal de Lleida
- Premi Agustí Mestre a la cortesia professional: equip FLL Marius Torres del INS Màrius Torres de Lleida
- Premi EPS al disseny mecànic: equip LegoEpic de l'INS La Salle de Mollerussa
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- 2n Premi al Guanyador, amb accés a la final de Barcelona: equip Santa Anna Team del Col·legi Santa Anna
de Lleida
- 1r Premi Fundació Scentia al Guanyador, amb accés a la final de Barcelona: l'equip Parxi's Fury de l'INS Els
Planells d'Artesa de Segre
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