
dilluns, 20 de febrer de 2012

El Maria Rúbies guanya la primera edició del FIRST
LEGO League de Lleida

Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL [ 
http://www.udl.cat/serveis/oficina/Noticies/2012/febrer20bis.html ]
L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida va organitzar, per primera vegada a Lleida, un dels els tornejos

classificatoris de FIRST LEGO League. La Competició de Lleida va comptar amb la participació de més de 150 nens de

16 col·legis i instituts de les comarques de Ponent (La Seu d'Urgell, La Pobla de Segur, Guissona, Ponts, Artesa de

Segre, Tàrrega, Mollerussa, Cervera i Lleida) i la Franja (Fraga). A més, un total de 70 voluntaris (professorat,

estudiantat i PAS de l'EPS i altres centres de la UdL com l'ETSEA i la FCE) feia dies que treballaven perquè aquest

esdeveniment fós tot un èxit. Cal destacar que aquest esdeveniment organitzat per l'EPS va comptar amb el patrocini, a

nivell local, de IFR Group, Ros Roca, Semic i La Paeria.

A l'Estat Espanyol s'hi celebraran 20 tornejos classificatoris com el de Lleida i la Gran Final FLL d'Espanya se celebrarà

a Pamplona el 11 de març de 2012.

Després d'uns apassionants enfrontaments i una emocionant final, el guanyador absolut d'aquesta primera edició

celebrada a Lleida va ser l'Institut Maria Rúbies, que competirà a la gran final estatal de la FLL que tindrà lloc a

Pamplona i tindran l'oportunitat de participar en tornejos internacionals com el World Festival de St Louis del 25 al 28

d'abril de 2012 o l'Open European Championship de Mannheim (Alemanya) del 7 al 9 de juny de 2012.

En aquesta edició, els participants van presentar projectes per garantir una millor conservació dels aliments i també van

prendre part en la prova de robòtica en la que van haver de resoldre quinze missions diferents en dos minuts i mig

utilitzant robots mitjançant el sistema Lego Mindstorms.

L'acte de Cloenda i el lliurament de premis va comptar amb la presència de nombroses autoritats, polítiques,

institucionals i empresarials de les Terres de Lleida.
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Els premis d'aquesta edició van ser:

Finalment, pel que fa als parlament cal destacar les paraules de Jose M. Lejido, representant de GMV, empresa que

participa com a sponsor exclusiu a nivell estatal,que va destacar l'alt nivell d'aquesta primera participació a Lleida i va

animat els equips a continuar en aquesta línia.

 

19 de febrer de 2012

 [ http://www.eps.udl.cat/docs/noticies/Febrer12_19_Segre.pdf ]
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25 de febrer de 2012

 [ http://www.eps.udl.cat/docs/noticies/Febrer12_25_Segre.pdf ]
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 [ http://www.eps.udl.cat/docs/noticies/Enginy_FLL.pdf ]

 

 [ https://vimeo.com/37190624 ]

 [ http://fll.blogs.udl.cat/ ] [ http://www.segre.com/index.php?id=995&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=139770 ]

 [ http://www.segre.com/index.php?id=995&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=139770 ]

 [ http://lleidatelevisio.xiptv.cat/univers/capitol/first-lego-league ]

 [ 

https://picasaweb.google.com/112636591213156201356/FotosLegoLige2012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIiq4M-x5_C9swE&feat=directlink
]

 [ 

https://picasaweb.google.com/112636591213156201356/2012_02_18?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJGsi97NvfCimwE&feat=directlink
]

 [ 

https://picasaweb.google.com/112636591213156201356/FLL?authuser=0&authkey=Gv1sRgCO7Ch8S8yP3_yQE&feat=directlink ]
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