
divendres, 11 de desembre de 2015

La 5a edició de la FLL Lleida necessita voluntaris!
Vols participar-hi? Inscriu-te i aconsegueix 2 ECTS
de matèria transversal!

Com ja sabeu s'apropa la data de celebració de la cinquena edició del  de lesTorneig  LEGO LeagueFIRST
terres de Lleida organitzat per l'Escola Politècnica Superior (20 de febrer de 2016).

Aquest any, el repte es Trash Trek Buscar noves formes de gestionar els residus [ 
 i com la FLL de Lleida no para de créixer,http://www.firstlegoleague.es/ca/repte-first-lego-league-trash-trek/ ]

aquest any tenim més de 25 equips inscrits i, per primer cop, també organitzarem la FLL Junior [ 
 per a joves de 6 a 9 anys, en una jornada intensahttp://www.firstlegoleague.es/ca/que-es-jr-first-lego-league/ ]

per als nostres participants però també per als voluntaris que són qui fan que tot això sigui possible.

El repte més gran ara és reclutar els necessaris per fer del dia del torneig un diaVOLUNTARIS 
memorable per als més de 275 nens i nenes que hi participaran i les seves famílies i amics.

A més aquest any els alumnes de la UdL que hi participin com a voluntaris podran gaudir de 2 ECTS de
 Necessitem reclutar més Jutges, més Àrbitres, més Flouters i més Voluntaris per donarMatèria Transversal !!!

informació, atendre el registre, la zona lúdica, les zones de seguretat i trànsit, etc.

Podeu enviar aquesta informació a tothom que coneixeu que pugui estar interessat en participar: un veí, un
familiar, la parella, un amic o amiga, a qui vulgueu…

Tot aquells que vulgueu participar només cal que ompliu el formulari:

http://goo.gl/forms/qWYV3H7oXl [ http://goo.gl/forms/qWYV3H7oXl ]

Trobareu tota la informació actualitzada de la FLL Lleida, al bloc específic dedicat a l'esdeveniment (
) així com a la pàgina web i les xarxes socials de l'Escolahttp://fll.blogs.udl.cat/ [ http://fll.blogs.udl.cat/ ]

Politècnica Superior

[ 
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffll.blogs.udl.cat%2F&h=kAQG0ALcw&enc=AZNx0qiHEVaDL7d8CmSu1knnIpeaobK61pG_U4SEBAmsyD0KOZ7Ogej1yicdT_t3sOgkYxFpSvrueC1aY74oBNsrVm4KSrucv9XlXUxluHl8KM-A1FPvnxosjhoSaitu1iGAu3l3I-ley4ovzFQinJgW&s=1
]
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