
dimarts, 07 de juliol de 2020

L'equip ADS 1r 2a, provinent de la fase local FLL de
Lleida, aconsegueix el 2n premi a la Investigació en
la final nacional de la FLL
Aquest any, a conseqüència de la situació sanitària
provocada per la Covid-19 la gran Final estatal de la
FIRST LEGO League es va organitzar en format online
els passats 1 i 2 de juliol

63  equips  FIRST  LEGO League  procedents de 40
Tornejos Classificatoris de tota Espanya van posar  en
comú els seus Projectes d'Innovació, els seus Robots i la
integració dels Valors FIRST LEGO League. 

L’Escola Politècnica organitza dues fases locals de la
FLL: a Lleida i a Igualada i, per tant, en aquest gran final
nacional van participar els següents equips provinents de
les fases locals organitzades per l’EPS:

Learnick Badalonès RoboKiwis, del Club Learnick de Badalona, 1r premi al guanyador de la FLL
Igualada en la seva tercera edició
Sermelegos, del Col·legi Sant Ermengol d'Andorra la Vella, 1r premi al guanyador de la FLL Lleida en la
seva novena edició
Underground Construction, de l’Escola Montagut de Vilafranca del Penedès (Barcelona), 2n premi al
guanyador de la FLL Lleida en la seva novena edició
ADS 1r 2a, der l’ Institut Els Planells d’Artesa de Segre (Lleida), 3r premi al guanyador de la FLL Lleida
en la seva novena edició

Després de dues jornades intenses ens plau anunciar que l’equip de l’institut Els Planells d’Artesa de Segre, els
ADS 1r 2a van aconseguir endur-se el  amb el seu “2n premi a la Investigació  projecte   Economia circular:
ús de residus amb destí abocador com a aïllament tèrmic insuflat en rehabilitació d’edificis”

Enhorabona a la Maria Baró, Ileana Cairol, Sergi Eroles, Edna Fontanet, Carla Garcia, Paulina Parjolea, Jana
Regué, Núria Regué, Laia Ros, Berta Salvadó i als entrenadors Jordi Trilla i Montse Miralles!

 

També et pot interessar ...

La FIRST LEGO league de l'EPS deixa petit el Campus de Cappont [ /sites/FirstLego/ca/.content/udlnoticia/udlnoticia-0031.xml ] - 29 de febrer

L'equip del Club Learnick de Badalona guanya la FIRST LEGO league d'Igualada [ /sites/FirstLego/ca/.content/udlnoticia/udlnoticia-0032.xml ] -
7 de març
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