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FLL Challenge
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1. MUNTAGARLAIRES [ #1 ]

2. TERRESBOT [ #2 ]

3. LED'S GO ADS [ #3 ]

4. Epic Lego Bulls [ #4 ]

5. ELS EXIGENTS [ #5 ]

6. VEMO Lego Crafters [ #6 ]

7. FLL Màrius Torres [ #7 ]

8. El Faro [ #8 ]

9. I-Man [ #9 ]

10. Aitonengers [ #10 ]

11. Smarties [ #11 ]

12. Avinganya [ #12 ]

13. Robotech [ #13 ]

14. ROBOVIANA [ #14 ]

15. B2LK [ #15 ]

16. Santa Anna Team [ #16 ]

17. Oro's Rookies [ #17 ]

18. RONDA TEX-A-TECH [ #18 ]

19. La Mitjana Robotics [ #19 ]

20. Epis Energy [ #20 ]

21. Perspective [ #21 ]
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21. Perspective [ #21 ]

22. Vedruna Tàrrega Power [ #22 ]

23. Energía Fragatina [ #23 ]

24. Roboteam [ #24 ]

25. Electrotechnics [ #25 ]

 

 

Epis Energy

Centre: Col·legi Episcopal de Lleida
Població: Lleida (Lleida)
Participants: 

Bartra Rangel, Izan
Bosch González, Guillem
Cuñat Pujol, Xavier
Iborra Bonet, Cristina
Masip Pelegrí, Joel
Mislea, Alexandra Elena
Montraveta Miret, Carles
Pena Salas, Martí
Perelló Gracia, Martina
Rentería Tames, Gianfranco Daniel
Rojas Sánchez, María Nadjhara

Entrenador: Xavier Claveria
Projecte investigació: Human Charger
El nostre projecte és el prototip d'un kit composat per varis dispositius generadors d'electricitat que aprofiten
l'energia del cos humà quan camina i serveixen per alimentar un dispositiu electrònic personal. Està composat per
unes soles amb cèl·lules piezoelèctriques que aprofiten l'energia de l'impacte de les petjades, generadors
dinamoelèctrics que aprofiten el moviment de les articulacions i unes cèl·lules fotovoltaiques que es poden situar en
diversos llocs del cos per captar la llum.
El seu desenvolupament solucionaria el problema de caminar en una ruta per la muntanya guiant-se mitjançant un
dispositiu mòbil
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TORNAR AL LLISTAT
#llistat
 

 

Electrotechnics 

Centre: Escola Frederic Godàs
Població: Lleida (Lleida)
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Participants: 
Jofre Negrillo
Joana Cabanillas
Martí Díaz
Asier Lara
Jana Molins
Ernesto Barajas
Anna Zafra
Marc Pons
Nicolau Rosinac
Quima Pardo

Entrenador: Gerard Ferrer
Projecte investigació: Fem l'escola més sostenible
A causa del canvi climàtic i les diferents guerres en particular la guerra entre Ucraïna i Rússia ha provocat un
augment en el cost de l'energia en general.
El nostre alumnat va analitzar que a les seves cases les famílies cada cop pagaven més per tenir aquests serveis,
sobretot pel que fa l'energia elèctrica.
L'alumnat es va interessar si a l'escola passava el mateix. Vàrem engegar un projecte sobre com reduir el cost i el
consum elèctric a l'escola, a través d'un grup d'experts ens vam assessorar de com poder reduir tot sent
respectuosos amb el medi ambient.
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TORNAR AL LLISTAT
#llistat
  

 

Robotech 

Centre: Robotech Mollerussa
Població: Mollerussa (Lleida)
Participants: 

Marc
Ares
Sergi
Àlex

Entrenador: Xavier
Projecte investigació: Interconnexió d'electricitat
El nostre projecte tracta de compartir l'electricitat generada sosteniblement entre països i continents

 

TORNAR AL LLISTAT
#llistat
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RONDA TEX-A-TECH

Centre: Institut Ronda
Població: Lleida  (Lleida)
Participants: 

David Cantaragiu
Ilyas Hajji
Roger López
Sergi Ortiz
Martí Crisén
Javier Guiral

Entrenador: Mario Subias
Projecte investigació: Automòbil. És sostenible la electrificació el parc automobilístic?
El món de l’automòbil viu una època complexa. Per una banda l’arribada de la pandèmia va provocar la manca de
components pels vehicles.
La fabricació massiva de microxips en Xina, Taiwan i resta de països orientals va provocar un dalt a baix en aquest
sector. La majoria de fabricants han canviat les seves estratègies. Ara ja no volen vendre molts vehicles.
L’estratègia és buscar el millor benefici en la venda de cada cotxe.
Un altre factor determinant és la legislació europea que demana una electrificació completa en el seu territori. La
situació actual determinada per una pujada de preus generalitzada en les matèries primeres; aproximadament un
10% en dos anys, la inflació elevada en Europa en altres mercats mundials importants, el preu del liti per fabricar
bateries, el preu de les energies com l’electricitat, el gas, l’aigua; provoca una pujada generalitzada en el preu dels
vehicles. Per lo tant amb aquestes normatives mediambientals estrictes fins l’any 2035, considerem que el preu dels
vehicles continuarà pujant.
Destacar que les grans companyies ja han fet grans inversions en les seves fabriques per investigar en el sector
elèctric, adaptar les seves fàbriques a la producció d’aquest tipus de vehicles i fabricar components per no dependre
del mercat asiàtic. ¿és sostenible la electrificació a nivell mundial? Amb la tecnologia actual de bateries, la resposta
és NO. Cal buscar alternatives a les bateries ‘ions de liti. Per una banda ens trobem amb una escassetat d’aquest
material, unes dificultats d’extracció i fabricació elevades; així com un procés de recuperació d’aquest material molt
contaminant. Cal ser realistes i pensar que en 2035 no arribarem a un parc elèctric mundial.
Hi ha països com Índia encara no s’ha ni plantejat. Cal indicar que Alemanya, França i Països Baixos per exemple
porten un ritme que poden arribar a aconseguir aquesta fita. A Catalunya, hi ha un altre factor que juga en contra; és
que aproximadament el 70% dels usuaris tenen molt difícil la instal•lació d’un punt de recàrrega propi. Indicar que
vivim en habitatges de tipus vertical.
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TORNAR AL LLISTAT
#llistat
 

 

Aitonengers

Centre: Escola Francesc Feliu
Població: Aitona (Lleida)
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Participants: 
Alba Agustí Mestre
Paula Campos Camí
Oriol Royo Clua
Iris Sánchez Calzada
Felix Torre Reñe
Hugo Cintas Esteve
Laia Esteve Sánchez
Pol López Calzada
Youssef El Ammouri
Ayman Benbaibouda

Entrenador: Andreu Sánchez
Projecte investigació: Fent esport, fent energia.
Estem investigant si podríem obtenir energia (carregar una bateria incorporada) quant anem en bicicleta. D'aquesta
manera, tindríem una bateria carregada d'energia per poder utilitzar per carregar diferents aparells elèctrics, o per
fer-la servir com una bicicleta elèctrica sense necessitat de carregar-la a casa.

 

TORNAR AL LLISTAT
#llistat
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Epic Lego Bulls

Centre: La Salle Mollerussa 
Població: Mollerussa (Lleida)
Participants: 

Marc Montull
Nil Riba
Engelbert Magriñà
Alba Valios
Biel Bosch
Alex Montoro
Jaume Jové
Meryam Ospina
Martí Macià
Albert Zafra

Entrenador: Oscar Oromí i Montagut
Projecte investigació: Aquatub
El repte de la nostra època és l'energia, cal aprofitar fins l´últim quilowatt que puguem produir.
Epic Lego Bulls proposa aprofitar l'energia cinètica de l'aigua de les canonades d'aigua potable, de les del
clavegueram i de les depuradores per obtenir energia elèctrica mitjançant microhidrogeneradors, que tenen
diversos avantatges, entre ells:

Eficiència: A diferència dels generadors hidroelèctrics tradicionals, aquests generadors poden funcionar amb
caigudes d'aigua de només uns pocs metres, la qual cosa significa que es poden instal·lar en llocs on la
topografia no és adequada per a generadors tradicionals.
Renovable: Igual que altres tipus de generadors hidroelèctrics, l'energia produïda és renovable i no emet
gasos d'efecte hivernacle; tenen un baix cost d'operació i manteniment, ja que no requereixen combustibles
fòssils.
Sense impacte ambiental: L'ús de la xarxa pública de sanejament i la d'aigua potable per generar energia no
afecta els ecosistemes naturals, ja que no requereix la construcció de preses o canals.
Font d'energia local: Aquests microhidrogeneradors poden instal·lar-se en comunitats remotes o aïllades,
cosa que els permet tenir-ne una font d'energia independent i local.

AQUATUB és la resposta per poder aprofitar al màxim una energia que fins ara estem desaprofitant.
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TORNAR AL LLISTAT
#llistat
 

 

I-man

Centre: Col·legi El Carme
Població: Lleida (Lleida)
Participants: 

Gerard Alba
Albert Cano
Xavi Pérez
Roger Mullol
Ian Corpa
Roger Saborit
Àlex Camacho
Iman Enassiry
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Entrenador: Sabrina Buscio Olivera
Projecte investigació: I-Water
Aprofitament de recursos de la vida quotidiana per generar energia i utilitzar-la en l'entorn proper. Instal·lació de
microturbines en edificis que funcionen les 24h per abastir-ne l'enllumenament fix dels passadissos.
Es realitzarà un estudi del plànol esquema de sanejament de l'Hospital Arnau de Vilanova, per saber els punts
ideals per instal·lar microturbines. Es realitzaran càlculs d'energia generada amb la circulació d'aigua de l'edifici. Es
compararà l'energia generada amb la que seria necessària per abastir les bombetes d'il·luminació fixa dels
passadissos de l'hospital.
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TORNAR AL LLISTAT
#llistat
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El Faro

Centre: Col·legi El Carme
Població: Lleida (Lleida)
Participants: 

Mouha Akssas
Iker Chacón Galiano
Màxim Fabregat Bassok
Arnau Farrús Jové
Arnau Jordán Berdala
Aitor López Gilart
Eidan Obiols Castillo
Sergi Pi Gràcia
Aarón Ruíz Mosteirín

Entrenador: Josep Farré Perdiguer
Projecte investigació: Energia e-plaga
Partim com a punt d'inici i motivació la construcció del Polígon Torreblanca-Quatre Pilans de Lleida. Valorem la
importància de la generació d'energia pel creixement de la ciutat i els punts en contra d'aquest procediment.
Presentem una proposta per treure profit energètic, per part de l'Ajuntament de la ciutat, de les teulades de les naus
del Polígon Els Frares a canvi d'una compensació en els impostos.
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TORNAR AL LLISTAT
#llistat
 

 

La Mitjana Robotics

Centre: Institut La Mitjana
Població: Lleida (Lleida)
Participants: 
Entrenador: Núria Puigdevall Lamolla
Projecte investigació: Energy Saving
Simulació d'una aplicació mòbil que pretén donar pautes als ciutadans de cara a fer un estalvi energètic a la seva
llar o bé en espais públics. Per mitjà del posicionament de la persona per GPS l'aplicació donarà informació del
temps de la zona i proposarà dades sobre la temperatura de la calefacció a l'hivern o de l'aire condicionat a l'estiu,
també la millor manera de vestir-se per no passar fred segons les condicions climàtiques de la zona, les condicions
a les que hem de tenir els electrodomèstics a casa, etc. D'aquesta manera, les famílies poden estalviar molts diners
sense malbaratar l'energia fent-los així més conscients.

 

TORNAR AL LLISTAT
#llistat
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VEMO Lego Crafters

Centre: Escola Vedruna Mollerussa
Població: Mollerussa (Lleida)
Participants: 

Mariona Gomà Solé
Oriol Roure Solà
Julià Domingo Bellmunt
Àneu Gil Azamara
Esther Vinuesa Buetas
Ariadna Varea Díaz
Alba Gasset Lorite
Maria San Saturnino Rius
David Roset Fernandez
Martí Rué Algado

Entrenador: Josep Pampalona Armengol
Projecte investigació: Reformat de biometà a hidrogen
Es tracta d'aprofitar per produir hidrogen a partir del metà que obtenim de la materia orgànica
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TORNAR AL LLISTAT
#llistat
 

 

FLL Màrius Torres

Centre: Institut Màrius Torres
Població: Lleida (Lleida)
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Participants: 
Oriol
Marc
Pau
Martí
Rodrigo
Stefan
Eduard
Josep
Fernando
Roger

Entrenador: Alex Abad
Projecte investigació: Casa domòtica sostenible
El nostre projecte consisteix en millorar l’estalvi energètic d’una casa. Les millores introduïdes a la casa són la
domotització de la casa i d'utilització d’energia solar per fer-la funcionar.

 

TORNAR AL LLISTAT
#llistat
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TERRESBOT

Centre: Institut Terres de Ponent
Població: Mollerussa (Lleida)
Participants: 

Aleix Ciuró
Miquel Domingo
Bubakary Drummeh
Mohamadu
Ilyas Chaib
Ionut
Núria Ciuró
Marina Garrido
Oriol Vidal

Entrenador: Oriol Junyent
Projecte investigació: Solarter
Col·locació de captadors solars a l'espai, per després enviar l'energia a la terra. Seria una energia eficient i
renovable.
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TORNAR AL LLISTAT
#llistat
 

 

LED'S GO ADS

Centre: Institut Els Planells
Població: Artesa de Segre (Lleida)
Participants: 

Eva Alsina
Laura Àlvarez
Jofre Aumedes
Aina Boliart
Nara Fontanet
Pau Fornons
Aina Galceran
Carla Jiménez
Antonio Mocanu
Ona Vilana

Entrenador: Jordi Trilla Baldomà
Projecte investigació: Extracció
L’energia biofotovoltaica és l'energia elèctrica generada a partir de la fotosíntesis de les plantes. Aquestes generen
matèria orgànica i sucres a través de les seves arrels, i els bacteris presents al sòl les descomponen en protons i
electrons. Amb uns bons elèctrodes som capaços de crear un corrent elèctric extern.
A base de molts experiments hem aconseguit l'extracció d'un voltatge i una intensitat elèctrica del sòl que rep
aportacions de les plantes. Hem creat un sistema d'enllumenat LED i de càrrega de bateries a partir de l'energia
que les plantes dipositen al sòl. És un sistema de producció d'energia a petita escala, que pot resultar molt útil en
zones que no disposen de materials per aconseguir altres sistemes d'electrificació.
El fet que pugui ser un sistema universal, senzill i negatiu en emissions de C, fa que pugui esdevenir útil i aplicable
en molts altres receptors elèctrics de baix consum.
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TORNAR AL LLISTAT
#llistat
 

 

Vedruna Tàrrega Power

Centre: Vedruna Tàrrega
Població: Tàrrega (Lleida)
Participants: 

Núria Salas Llanes
Clàudia Soler Díaz
Àxel Solé Ramon
Guillem Timoneda Bertra

Entrenador: Roger Solé Pardines i Xavier Biel Jou
Projecte investigació: Estalviem energia
Com podem millorar l'estalvi energètic a l'escola?
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TORNAR AL LLISTAT
#llistat
 

 

ELS EXIGENTS

Centre: Institut Maria Rúbies
Població: Lleida (Lleida)
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Participants: 
Paulina
Ares
Jan
Jannat
Samuel
Miquel
Uriel
Elsa
Elisa

Entrenador: Núria labèrnia 
Projecte investigació: Smart City
El projecte tracta de construir una petita maqueta de ciutat sostenible, tot reflectint diferents elements que fan que
aquesta sigui sostenible. La finalitat del projecte és conscienciar a l'alumnat emprant metodologies com ara el
treball en grup i el treball cooperatiu, les quals ajuden a potenciar les competències personals i socials de
l'alumnat. La sostenibilitat com a eix conductor fa que l'alumnat es comenci a conscienciar i a responsabilitzar del
medi ambient en la societat actual.

 

TORNAR AL LLISTAT
#llistat
 

 

Avinganya

Centre: INS Seròs
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Població: Seròs (Lleida)
Participants: 

Adam Boumhandi
Alae En Naouy
Jabir Ezzaouia
Nerea Jové
Julià Ribes

Entrenador: Lluís Ramon Pedrol Roca
Projecte investigació: INS Seròs sostenible: comunitat energètica
El projecte proposa la participació de l'INS Seròs, utilitzant fonts d'energia renovables, en una comunitat energètica
al municipi de Seròs.

 

TORNAR AL LLISTAT
#llistat
 

 

Smarties

Centre: Smart School
Població: Lleida (Lleida)
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Participants: 
Daniel Boldurat
Adrià Cabello
Biel Capdevila
Pol Fontich
Roger Mallada
Mario Perete
Joel Vila

Entrenador: Arnau Rodríguez
Projecte investigació: Boira Zero
Estudi i creació de dissipadors de la boira a l'autopista Lleida-Borges

 

TORNAR AL LLISTAT
#llistat
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Perspective

Centre: Vedruna Balaguer
Població: Balaguer (Lleida)
Participants: 

Mouaad Ahmadouche
Martina Fernández
Jordi Suñé
Marwa Ramdani
Ariadna Subirada
Edgar Ortiz
Izan Martínez
Ruth Rodríguez
Isidora Lagos
Xavier Martínez.

Entrenador: Rosana Casado
Projecte investigació: Llencycling
Llencycling (inspirat en upcycling) preten millorar el clima de l'aula i a la vegada reduir el consum energètic de la
nostra escola amb l'ús de llençols vells. Donem una segona vida als llençols creant cortines per les finestres del
nostre centre. Gràcies Llencycling, a l'aula no fa tanta calor i a la vegada ja no ens molesten els rajos de sol que
ens obligaven a abaixar les persianes i conseqüentment a obrir els llums de les classes. Tots hi guanyem!
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TORNAR AL LLISTAT
#llistat
 

 

B2LK

Centre: Institut Ermengol IV
Població: Bellcaire d'Uregell (Lleida)
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Participants: 
Pau Bergé
Manela Clop
Aidí Escolà
Andrea Estradé
Adrià Gallego
Núria Grañó 
Adriana Mas
Greta Osorio
Júlia Sánchez
Sara Tosas

Entrenador: Elisabet Margalida Nebot
Projecte investigació: Energia de proximitat
En aquest projecte hem plantejat diferents idees i alternatives per utilitzar les energies renovables a la nostra zona.
Primer ens hem informat sobre l'energia que utilitzem actualment i les alternatives renovables que podríem utilitzar i
les que no podríem.
Posteriorment hem analitzat si seria possible ser autosuficients energèticament. A partir d'això hem observat els
pros i contres d'aplicar un sistema autosuficient i renovable a la nostra zona, buscant solucions als conflictes que
això podria generar.
També hem investigat diferents casos d'èxit de ciutats europees autosuficients, aquests ens han servit per
inspirar-nos i facilitar la feina. Finalment, hem plantejat la possibilitat de la hibridació energètica.
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TORNAR AL LLISTAT
#llistat
 

 

Energía Fragatina

Centre: Colegio Santa Ana de Fraga
Població: Fraga (Huesca)
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Participants: 
Pablo Bermúdez
Oscar Carreras
Alejandro Colás
Inhar Macia
Ian Martí
Inés Montel
Oriol Rivas
Lucas Sanz
Marc Sorolla

Entrenador: Salvador Ricart Cortí
Projecte investigació: Un colegio con chispa
Queremos implementar energías renovables en nuestro colegio para favorecer al medio ambiente y a la economía
del centro.
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TORNAR AL LLISTAT
#llistat
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MUNTAGARLAIRES FEDAC Guissona - La Llavor

Centre: FEDAC Guissona
Població: Guissona (Lleida)
Participants: 

Laia Ars
Noèlia Pla
Laia Tena
Carla Carnicé
Biel Clèries
Andriy Bodnar
Jordi Solsona
Lluc Arrufat
Aniol Pujol
Tsvetomir Veselinov

Entrenador: Ainhoa Barrionuevo
Projecte investigació: Green Lift
Projecte relacionat amb la recuperació de l'energia cinètica

 

TORNAR AL LLISTAT
#llistat
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ROBOVIANA

Centre: Escola Príncep de Viana
Població: Lleida (Lleida)
Participants: 
Entrenador: 
Projecte investigació:
 

 

TORNAR AL LLISTAT
#llistat
 

 

Santa Anna Team

Centre: Col·legi Santa Anna 
Població: Lleida (Lleida)
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Participants: 
Dani Burgués Fernández
Kexin Chen
Ricardo Costas Camacho
Mohammed El Benaissati Kharbachi
Erika-Ioana Farcasel
Timur Madomilov
Ebunoluwa Owolabi
Nerea Meler

Entrenador: Gerard Ambròs Boira
Projecte investigació: Santa Anna 4 Change
 El nostre projecte es basa en la creació d'un espai on les noies i els nois de l'escola puguin compartir noticies,
activitats, entrevistes, enquestes relatives al bon us de l'energia i fonts d'energia renovables, noticies en el camp de
la investigació energètica, els ODS, ... per tal de crear consciencia als seus iguals sobre la situació energètica
global.

 

TORNAR AL LLISTAT
#llistat
 

 

Roboteam

Centre: Escola La Sardana
Població: Badia del Vallès (Barcelona)
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Participants: 
Entrenador: 
Projecte investigació:
 

 

TORNAR AL LLISTAT
#llistat
 

 

 

Oro's Rookies

Centre: AFA Institut Joan Oró
Població: Lleida (Lleida)
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Participants: 
Marcel Guitart Capellino
Mateo Milara Gracia
Eduard Michaut Domingo
Jordi Joan Fernández Draganoiu
Marc Ortuño Beà
Marc Suárez Giménez
Martí Castilla Pallarés
Ferran Gonzalez Valle

Entrenador: Mercè Lara Contreras
Projecte investigació: Transició energètica al Joan Oró
  En el marc energètic actual, cal prendre mesures per millorar l'eficiència i el consum energètic en tota mena
d'edificis, també a l'institut Joan Oró.

 

TORNAR AL LLISTAT
#llistat
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