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L'equip VERC'S, de la FLL Igualada, aconsegueix el
primer Premi Airbus a la Solució Innovadora a la
FLL Espanya
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de l'Institut Els Planells d'Artesa de Segre (Lleida), Epic
L e g o  B u l l s  [  
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(Barcelona), han estat els equips que han representat les comarques de ponent en aquesta final estatal com a
guanyadors de la competició local de la FLL a Lleida i Igualada que s’ha celebrat els dies 23 i 24 de març a
Costa Adeje, Tenerife (edifici Magma Arte & Congresos). 

Els Premis al Guanyador dels Tornejos Classificatoris FIRST LEGO League donen accés a la Gran Final FIRST
, laLEGO League España [ https://docs.wixstatic.com/ugd/f90138_caedcc01a4f146d598753235c355633d.pdf ]

final estatal. Aquest any hi ha participat 56   equips  FIRST  LEGO League  procedents de 37 Tornejos
Classificatoris de tota Espanya i han posat en comú els seus Projectes Científics, els seus Robots i la integració
dels Valors FIRST LEGO League per aconseguir una plaça en els Tornejos Internacionals.

Cal destacar que l’equip  de la FLL Igualada, organitzada per l’Escola Politècnica Superior de la UdL,VERC’S
ha aconseguit el  i, en conseqüència participarà al torneigprimer Premi Airbus a la Solució Innovadora
iinternacional FIRST LEGO League Turkey Open – Izmir (Turquía) que es disputarà del  22 al 25 de maig de 2019.

Els altres equips representants de les fases locals organitzades per l'EPS no van aconseguir cap dels premis però van tenir una participació

força lluida. ADS-15 va finalitzar en l'onzena posició en la competició del robot i els Epis Lego Bulls van destacar amb el seu projecte científic

"Space refueling station" de recàrrega de combustible i energía per a les naus a l'espai.

Els premis atorgats en aquest torneig donen accés als Tornejos Internacionals FIRST LEGO League:

WORLD FESTIVAL– Detroit, Michigan (EE.UU) – 24-27/04/2019
FIRST LEGO League Razorback Invitational – Arkansas (EE.UU) – 16-19/05/2019
FIRST LEGO League Turkey Open – Izmir (Turquía) – 22-25/05/2019
FIRST LEGO League Plan Ceibal Uruguay International Open – Montevideo (Uruguay) – 30/05 -
01/06/2019

Els equips de la FLL lleida, ADS-15 i Epic Lego Bulls, junts
a Costa Adeje (FLL Espanya)
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FIRST LEGO League Open Invitational Lebanon – Byblos (Líbano) – 14-16/06/2019
FIRST LEGO League Asia Pacific Open Invitational – Sidney (Australia) – 04-07/07/2019

 

Finalment els guanyadors d’aquesta edició han estat:

1r Premi Fundación Scientia al Ganador - FSINGENIUM Team (FLL Madrid-UPM)
2n Premio al Ganador - Legotronic Beavers (FLL Navarra)
3r Premi al Ganador - Invictus Lego (FLL Comunidad Valenciana)
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