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PLAY-ADS

Institut Els Planells

Ctra. de Montsonís, s/n

25730 Artesa de Segre (Lleida)

973 40 01 96

c5000638@xtec.cat [ mailto:c5000638@xtec.cat ]
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Equip

Entrenadors:

Jordi Trilla i Montse Miralles

Participants: 

Jonathan Asenov, Sergi Blasi, Edna Boliart,
Hamadi Djongo, Laia Farré, Maxim Nicolaev, Èric
Parra, Maksim Pishch

Projecte

Títol:

territori.@ds

Descripció:

Hem creat una pàgina web com a recull i síntesi de propostes per tal d'afavorir la pràctica d'esport pels nostres
municipis. Vam detectar una mancança de coneixement d'eines i idees per tal de practicar exercici al nostre
privilegiat entorn. Per ajudar a solventar-ho, hem creat un portal amb un recull de propostes per a totes les
edats i estats físics. Classifiquem les activitats en els següents blocs: córrer, caminar, bicicleta, d'orientació,
cultural, familiar, rutes amb aigua, sortides per nens amb contes i rutes saludables, alhora que en farem també
una versió en paper per aquelles persones poc avesades al format digital. Estem documentant i creant els
diferents itineraris i les seves activitats, així com creant contes associats a les diferents rutes.
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Més informació de l'institut Els Planells a la FLL EPS

És un dels instituts que ha participat en les 10
edicións de la FLL EPS:

2 0 2 0 :  A D S  1 r  2 a  [  

, on va aconseguir el /export/sites/FirstLego/ca/.galleries/Imatges/ADS-1r-2a.PNG ] 3r Premi Diputació
Premi que li va atorgar una de les places per participar a la de Lleida al Guanyador. Final FLL

on va aconseguir el  amb el seu projecte  “Economia circular: ús deEspanya,  2n premi a la Investigació
residus amb destí abocador com a aïllament tèrmic insuflat en rehabilitació d’edificis”

2019:  Va guanyar el .ADS-15 [ /export/sites/FirstLego/ca/.galleries/Imatges/ADS-15.png ] 1r Premi
que li va permetre participar en la granFUNDACIÓ SCENTIA al Guanyador  Final FLL Espanya

2018:   Va guanyar el ArtesA O. 1r Premi FUNDACIÓ SCENTIA al Guanyador i el  Premi GFT al
que li van permetre partcipar en la granComportament del Robot   Final FLL Espanya

2017:  Van aconseguir el  i el Lego DOGtor’s. Premi GFT a la Programació Premi Diputació de Lleida
al Comportament del Robot

2016:  Van guanyar el  , fet que elsThe Re-bbish. Primer Premi FUNDACIÓ SCENTIA al guanyador
obrir la porta a participar a la  , on van aconseguir el Final FLL Espanya 2n Premi al Disseny Mecànic

2015:  Amb aquest equip l'Institut el Planells aconseguir el   iPitalegòrics. 2n Premi Paeria al Guanyador
el fet que els va permetre participar a la Premi GMV al comportament del robot, Final FLL Espanya, 
on van fer seu el que els obrir la possibilitat de participar a l' Premi al Treball en Equip, Open African
Championship  de Johannesburg (South Africa)

2014:  Van guanyar el  fet que els obrirParxi’s Fury.  , Primer Premi FUNDACIÓ SCENTIA al guanyador
la porta a participar a la Final FLL Espanya

2013:  Van aconseguir elThe Pichy Boys.  Premi IFR als Valors FLL

2012: an guanyar el ADS Team. V Premi Fundació Scentia a l'Entrenador
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