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 League es possible gracies a la col·laboració d’empreses, institucions, organitzacions i persones que 

comparteixen amb nosaltres la missió de fomentar les vocacions científiques y tecnològiques entre els joves d’Espanya 

i el desenvolupament de competències i habilitats necessàries per al seu futur professional.  

Los 33 socis actuals organitzen els tornejos i desenvolupen FIRST®
 LEGO®

 League en els seus respectius territoris.  

 

 

 

 

Col·laborador FIRST LEGO League a Espanya 

ROBOTIX Hands-on- Learning acompanya als centres educatius en l’aprenentatge pràctic de 

les STEAM i la robòtica, de forma continua i progressiva, amb solucions vinculades al 

currículum, i desenvolupant professionalment al professorat.  

Des de fa15 anys, es partner oficial de LEGO®
 Education i distribuïdor exclusiu de materials i inscripcions FIRST® LEGO® League.  
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Preparació del Terreny de Joc 
El terreny de joc consisteix en uns models de missió situats sobre un tapet, envoltat per unes 

parets laterals. Trobareu el tapet i les peces LEGO® per a construir els models de missió al 

vostre set del Repte. Els enllaços i les instruccions necessàries per a construir-ho i preparar-ho 

tot són aquí ca.firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league. 

 

Construcció dels models de missió  

El robot interactua amb els models de missió del terreny de joc per a aconseguir punts. Els 
models de missió es construeixen durant les primeres sessions de la temporada. Per a 
construir els models de missió (o, simplement, models) feu servir les peces del vostre set del 
Repte i les instruccions de. ca.firstlegoleague.es/construccion-misiones. El temps estimat de 
construcció de tots els models per a una sola persona és de sis hores. 

Els models han d'estar perfectament construïts. “Gairebé perfectes” no és suficient. Si 
practiqueu amb models imperfectes el robot tindrà problemes als tornejos. Una bona pràctica 
és treballar en parelles que es revisen mútuament mentre construeixen. 
 

Posicionament del tapet  

PAS 1 - Verifiqueu que la superfície de la taula no té protuberàncies. Si en trobeu alguna, 
alliseu-la o poliu-la i després aspireu a consciència. 

PAS 2 - Només sobre una taula aspirada, desenrotlleu el tapet i situeu-lo tal com es mostra 
més endavant. No doblegueu mai el tapet ni aixafeu un tapet enrotllat. 

PAS 3 – Llisqueu el tapet contra les parets laterals sud i est. Quan les dimensions de la taula i 
el posicionament del tapet són correctes, l'àrea que queda a l'oest del tapet fa, 
aproximadament, X=343 mm per Y=1.143 mm (13,5” per 45”). 

PAS 4 - OPCIONAL - Per a mantenir el tapet al seu lloc, podeu utilitzar tires fines de cinta 

adhesiva negra cobrint únicament les vores negres dels extrems est/oest del tapet. 

 

 

Llisqueu el tapet al sudest Taula de Pràctiques Taula de Torneig 
 

 

  

Sud 

E
s
te

 

Si necessiteu construir una taula de pràctiques 
trobareu informació a la pàgina 21.) 

https://ca.firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league
https://ca.firstlegoleague.es/construccion-misiones
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Dual LockTM

 
 

Localitzeu els fulls marrons d'aquest material de 
fixació de 3M™ al vostre set del Repte. 

Fixeu els models – Els quadrats amb una “X” dins 
indiquen on s'han de fixar els models al tapet. Feu-los 
servir com es mostra en aquest exemple i sigueu molt 
precisos. 
  

 

   
PAS 1: Adheriu la meitat inferior PAS 2: Posicioneu la meitat 

superior  
PAS 3: Alineeu el model i 
pressioneu cap avall 

 

Pressió sobre el Model – Quan pressioneu el Model contra el Tapet, feu-lo sobre la part més 

baixa de la seva estructura sòlida, no sobre el Model sencer. Estireu de la mateixa estructura si 

necessiteu separar el Model del Tapet. 

Posicionament dels models de missió  

Models solts – Ubiqueu els models solts tal i com es mostra i es detalla aquí. Els models que 

estan fora de casa s’han de posicionar exactament dintre de les seves siluetes i alinear-los amb 

qualsevol marca de direcció. 

   
Pneumàtics pesat i lleuger Telèfon mòbil Casa 

Casa – Poseu, disposats com vulgueu: 3 Porcions de Salud, 1 cub groc, 2 cubs vermells,  

2 cubs blaus, 8 cubs verds i el vostre Projecte d'Innovació (no es mostra aquí). 

 

     
Porció de salut 

nord-oest 
Porció de salut  

pista de ball 
 Porció de salut 

travesser 
 Porció de salut 

sud centre 
 Porció de salut 

est centre 

Mantingueu les anelles el més verticals i simètriques possibles. Heu de dissenyar els robots per a afrontar 

anelles imperfectes. 

Dual Lock 
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Models fixes – Fixeu i prepareu els models tal com es descriu i/o mostra aquí. 

  
Comptador de Passos - El panell verd està completament 

desplaçat a l'oest 
Màquina de peses-  

consulteu missió M13 
 

    
Travesser Màquina de rem tal i 

com es mostra 
Cinta de córrer el punter està 
completament girat en sentit 

antihorari 

Bàsquet 

 

    
Tobogan - Situeu les figures del tobogan tal i como es mostra- Banc 

 

   
Compartidor de boles de boccia i 

cubs amb color coincident 
Pista de boccia Canaleta de boles de 

boccia i cub groc. 
 

 

 

Figura 

Als tornejos, els voluntaris fan un gran esforç perquè els terrenys de joc siguin 
correctes. Heu d'esperar i dissenyar en conseqüència per a minimitzar els efectes 
de petites imperfeccions, com ara protuberàncies sota el tapet o canvis en les 
condicions d'il·luminació. 
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Joc del Robot 
 

El robot comença a la zona de llançament, intenta resoldre missions en qualsevol ordre i torna 

a casa. 

L'equip pot modificar el robot mentre està a casa i abans de llançar-lo de nou. Si fos necessari, 

es pot portar el robot a casa amb les mans, però l'equip perdrà un testimoni de precisió. Cada 

equip jugarà diverses partides, però només compta la puntuació més elevada. 

 

Terreny de Joc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Casa: Zona de 

Llançament: 
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Missions  

 

Són les tasques que el robot pot desenvolupar per a guanyar punts. Els detalls són simples 

però n’hi ha molts. Per a una comprensió total, llegiu-les i rellegiu-les en equip, al costat d'un 

terreny de joc. 

A continuació, l'esquema d’exemple de la missió ‘MXX’ us indica per a què és cada part del text 

de la missió, segons la seva posició i color. 

 

 

MXX Esquema d’Exemple
 

 

 

 

 

Imatge de Model 
 

El text, en color verd, és la descripció bàsica de cada 
missió.NO s’utilitza per a puntuar. 

• El text, en color negre, sota la descripció de la 
missió enumera els requisits principals: XX punts 
estan destacats en color vermell 

• Si l’àrbitre observa aquestes coses realitzades o 
completades: XX punts tal i com es descriu 

El text, en cursiva i color blau, sota la llista puntejada és per a requisits addicionals molt importants, 
permisos i altres qüestions útils. 

 

De vegades, les imatges mostren 
un exemple de puntuació. 

 

De vegades, les imatges 
inclouen una descripció que 
ajuda a la comprensió de la 
missió. 

Pot ser que les imatges no 
mostrin totes les 
puntuacions possibles, són 
només un exemple! 

 

 

 

M00 Bonificació per Inspecció de l’Equipament
 

Zona d’inspecció menor 

 

“Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y aún lo malo, 
si poco, no tan malo” (Baltasar Gracián, 1647) 
 

• Si tot el vostre equipament cap dins la zona 
d'inspecció menor: 25 

 

 

Quan arribeu a cada partida, traieu tot el vostre equipament del seu contenidor i mostreu a l'àrbitre que el 
podeu encabir dins la zona d'inspecció menor. Consulteu la regla R09 per a més detalls.  

 

 

Planificada Resolta Comprovada 

Planificada: L’intentareu resoldre 

Resolta: L’heu aconseguit resoldre 

Comprovada: L’heu verificada 5 vegades  
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M01 Projecte d’Innovació 
 

 

 

 

 

 

Exemple de Projecte d’Innovació 
 

El robot mou el vostre Projecte d'Innovació a sobre del 
logo RePLAY o l'àrea grisa al voltant del banc (M04). 
 
Si el vostre Projecte d’Innovació: 
 

• Està construït amb un mínim dues peces LEGO 
• Mesura, com a mínim, quatre espigues LEGO de 

llarg en, almenys, una direcció 
• Té alguna part que toca el logo RePLAY o l'àrea 

grisa al voltant del banc: 20 max 

Construïu i porteu un model únic que representi la vostra solució al Projecte d'Innovació. El que es mostra 
aquí és només un exemple. PRECAUCIÓ: El vostre Projecte d'Innovació compta com a equipament. 
Llegiu la regla R01 i totes les altres atentament i sovint per a evitar sorpreses als tornejos. 

   
Mesura de 4-espigues 20 20 

 
M02 Comptador de Passos

 

 

 

 

 

 

 

El robot fa lliscar el comptador de passes lentament i 
constant. Com més llunyana sigui la “passejada”, 
millor. 

• Si la part baixa del punter està sobre del color 
magenta: 10, groc: 15, blau: 20 

 
 
 

   

Magenta Groc Al mig - Consulteu la regla R25 
(Benefici del dubte) 

 
 

 

 

 

Planificada Resolta Comprovada 
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M03 Tobogan
 

 

 

El robot fa lliscar les persones (anomenades “figures 
del tobogan”) al llarg del tobogan i les mou a altres 
àrees. 

• Si només una figura del tobogan està fora del 
tobogan: 5 

• Si ambdues figures del tobogan estan fora del 
tobogan: 20 

• Si una figura del tobogan està completament dins 
de casa: 10 max 

• Si una figura del tobogan està aguantada per la 
roda pesada completament sense tocar del tapet i 
no està tocant res més: 20 max 

 

Puntuen com “fora del tobogan” si el marc negre de les figures ha depassat / està més enllà de la punta de 
la rampa grisa del tobogan. Observeu que la puntuació per a dues figures fora del tobogan és 20 i no 25 

    
Una figura fora Ambdues figures fora Dins de casa Sense tocar del tapet, a 

sobre de la roda 
pesada 

 

 
M04 Banc

 

 

 

El robot retira el respatller, abaixa el banc i posa cubs 
als espais de la xarranca. 

• Si el banc està abaixat pla: 10 
• Si el banc està abaixat pla i hi ha cubs tocant en 

el tapet als espais de la xarranca: 10 cada espai 
• Si el respatller del banc està completament fora 

de tots dos orificis: 15 

   
10 + 0 + 0 10 + 20 + 0 10 + 30 + 15 

  

Planificada Resolta Comprovada 

Planificada Resolta Comprovada 
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M05 Bàsquet
 

 

 

El robot eleva el calaix al pal i posa un cub a dins d’ell. 

• Si hi ha un cub dins del calaix: 15 
• Si el calaix reposa a sobre del topall blanc a mitja 

alçada del pal: 15 
• Si el calaix reposa a sobre del topall blanc a 

màxima alçada del pal: 25 
 

Només pot puntuar un cub al calaix. Puntua màxima alçada o bé mitja alçada, no totes dues. 

   
15 + 15 0 + 15 0 + 25 

 

 

M06 Travesser
 

 

 

El robot passa completament per sota el travesser en 
qualsevol moment. Independentment, és aguantat pel 
travesser sense tocar el tapet al final de la partida. 

• Si el robot passa completament a través del 
travesser en qualsevol moment: 15 max 

• Si el travesser aguanta el 100% del robot aixecat 
sense tocar el tapet al final de la partida: 30 

 “Passar a través” pot ser “cap al nord” o “cap al sud” però només en una direcció i només una vegada. 
“Passar a través” puntua en el moment que succeeix. Aquesta és una excepció a la regla R22. 

No podeu aconseguir la puntuació de “penjat” (M06) i la de ‘dansant’ M07 a la mateixa partida. 

 
Penjat 

 

  

Planificada Resolta Comprovada 

Planificada Resolta Comprovada 
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M07 Dansa del Robot
 

Pista de Ball 

El robot està dansant a la pista de ball al final de la 
partida. 

• Si almenys una part del controlador del robot està 
sobre la pista de ball en un moviment de “dansa” 
al final de la partida: 20 

Qualsevol acció repetitiva, graciosa o ridícula, compta com a dansa - feu quelcom divertit! No podeu 

aconseguir aquesta puntuació de ‘dansant’ (M07) i la de “penjat” (M06) a la mateixa partida. 

 

M08 Boccia
 

 La Boccia (esport paralímpic – fecpc.cat) és una 
missió interactiva amb l'equip que juga a la taula del 
costat oposat. Parleu amb l'altre equip perquè els 
robots enviïn boles de boccia del mateix color al 
terreny de joc oposat. 

• Si ambdós compartidors de boles han enviat 
només un cub a qualsevol part del terreny oposat i 
ambdós cubs són del mateix color: 25 per a cada 
equip 

• Si hi ha cubs completament dins del vostre camp 
o diana: 5 cada cub 

• Si hi ha almenys un cub groc completament dins 
de la vostra diana: 10 afegits  

Si hi ha equipament dins del vostre camp, encara que sigui parcialment, M08 puntua zero per a vosaltres 
(l'equip oposat no es veu afectat). 

Si, com la majoria dels equips, només teniu una taula de pràctiques, el cub que envieu mentre practiqueu 
simplement passarà per sobre de la paret nord. 

(Estudieu els exemples de puntuacions com si ambdós compartidors haguessin enviat només un cub). 

 

 

 

 

 

Compartidor 

de boles  

Compartidor Diana 

Camp Canaleta 

Planificada Resolta Comprovada 

Planificada Resolta Comprovada 

Canaleta 

Camp 

http://www.fecpc.cat/
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Disposició de torneig amb vista 
del terreny oposat 

0 + 25 + 10 25 + 35 + 0 

 

M09 Capgirar Pneumàtics
 

 

 

El robot capgira els pneumàtics de manera que els 
seus centres blancs quedin de panxa enlaire i els mou 
dins del seu cercle gran. 

• Si el pneumàtic lleuger (amb la banda de 
rodament blava) està amb el centre blanc amunt: 
10 

• Si el pneumàtic pesat (amb la banda de rodament 
negra) està amb el centre blanc amunt: 10 

• Si hi ha pneumàtics amb el centre blanc de cara 
amunt completament dins del cercle gran: 5 cada 
un 

• Per a totes les puntuacions, el pneumàtic ha de 
descansar només sobre el tapet. 

 

Si el pneumàtic pesat travessa la línia vermella de volteig en qualsevol moment, fins i tot parcialment, 
puntua zero. La línia vermella de volteig recorre completament de nord a sud. Només s’hi mostra una part. 

    
10 + 15 + 5 10 + 0 + 5 0 + 15 + 5 10+ 15 + 5 + 5 

 

M10 Telèfon Mòbil  

 

 Si el robot capgira el telèfon mòbil deixant la seva cara 
blanca cap amunt. 

• Si el telèfon mòbil està amb la seva cara blanca 
cap amunt i descansa només sobre el tapet: 15 

 
 

 

15 

Planificada Resolta Comprovada 

Planificada Resolta Comprovada 
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M11 Cinta de córrer
 

 

 

El robot fa girar els rodets per a moure el punter en 
sentit horari el més lluny possible. 

• Si el robot fa girar els rodets de manera que el 
punter indica gris: 5, vermell: 10, taronja: 15, groc: 
20, verd clar: 25, verd fosc: 30 
 

Si una posició no és clara, imagineu una agulla al final del punter. La vora d'un color compta com aquest 
color. Si el robot mou el punter tocant-lo, M11 puntua zero. 

   
No és clar? Puntua vermell Puntua taronja 

 

 

M12 Màquina de Rem
 

 

 

El robot mou la roda lliure fora del cercle gran i la posa 
dins del cercle petit.  

Si la roda lliure està: 
• Completament fora del cercle gran: 10 
• Completament dins del cercle petit: 15 afegits 
 

 

 

15 30 
 

 

M13 Màquina de Peses 
 

 Abans de la partida, seleccioneu a mà la posició de la 
palanca de la màquina. Durant la partida, el robot mou 
la palanca fins que el petit topall groc caigui. 
 

• Si el topall està sota la palanca i la posició de la 
palanca és blava: 10, magenta: 15, groga: 20 

Petit 

Gran 

Planificada Resolta Comprobada 

Planificada Resolta Comprovada 

Planificada Resolta Comprovada 
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Abans que comenci la partida, feu lliscar la palanca fins on vulgueu amb el topall a dalt. Això és una 
excepció a la regla R12. La posició de la palanca és el color que hi ha sota la cara est de la barra verda 
de l'est.  

   
Palanca posicionada en blau 10 20 

 

 

M14 Porcions de Salut
 

 

 

El robot recull les porcions de salut repartides per tot 
el terreny de joc i les mou a zones de puntuació. 

Si les porcions de salut estan: 
• Tocant el logo RePLAY o bé l'àrea grisa que hi ha 

al voltant del banc: 5 cadascuna 
• Penjades sobre un pal del travesser - màxim 

quatre - i sense contacte amb equipament: 10 
cadascuna 

   
10  10  10 

 

 

M15 Precisió
 

 Com menys interrompeu el robot fora de casa, més 
punts mantindreu. 

• Si el nombre de testimonis de precisió que 
queden dins el Terreny de Joc són: 1: 5, 2: 10, 3: 
20, 4: 30, 5: 45, 6: 60 

Consulteu les regles R05, R15, R16 i R19. 

 
 30 

Topall Aquí es mostra la posició 

de la palanca 

Planificada Resolta Comprovada 

Planificada Resolta Comprovada 

Això és tot el relatiu a les missions del Joc 
del Robot del Repte RePLAYSM.  Recordeu 
que les podeu intentar en qualsevol ordre, 
però pot ser que no tingueu temps per a 
completar-les totes; així que, SIGUEU 
ESTRATÈGICS en triar les que resoldreu! 
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Regles 
 

Per a aconseguir el màxim nivell de seguretat i de diversió als tornejos, assegureu-vos de llegir-

les molt atentament al costat d'un terreny de joc. Rellegiu-les més o menys cada setmana per 

tal de captar els detalls més súbtils i llegiu també les actualitzacions del Joc del Robot. Podeu 

trobar aquestes actualitzacions a: firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league 

 

RXX  Esquena d’exemple 
 

  

El text, en cursiva i en color vermell, introdueix o resumeix el context de la regla per a facilitar la 

comprensió allà on sigui possible. No s'utilitza per a puntuar. 

El text, en color negre, que hi ha sota el vermell descriu els principals aspectes de la regla. 
 
El text, en cursiva i en color blau, que hi ha sota el negre és per a addicionals afegits molt importants, 

permisos i altres qüestions útils 

 

 

 

Preparació | Definicions i regles 

 

R01  Equipament 
 

  

R01 indica què és el robot i amb què poden estar construïts els seus accessoris. 

Qualsevol cosa que porteu a una partida per a qualsevol activitat relacionada amb una missió. 
Això inclou el vostre robot, qualsevol accessori, qualsevol objecte estratègic i el vostre Projecte 
d'Innovació. 

• Tot l'Equipament ha d'estar construït amb peces de fabricació LEGO amb les 

condicions originals de fàbrica. 

Excepció 1: Les cordes LEGO i els tubs LEGO es poden tallar a mida. 
Excepció 2: Es poden utilitzar marques identificatives a llocs ocults. 

• Els “motors” de donar corda i deixar anar no estan permesos.  
• Els models de missió addicionals/duplicats no estan permesos. 
• Les peces LEGO no-elèctriques de qualsevol conjunt estan permeses. Feu-ne servir 

tantes com vulgueu.  
• Utilitzeu només peces de construcció, no embalatges,ni roba ni res semblant. 
• Els adhesius estan permesos només tal com es mostra a les instruccions de 

construcció LEGO. 
• S’accepta un full de paper com a “xuleta”, només per a notes dels programes, i 

no compta com a equipament. 
• Només està permès l'equipament elèctric LEGO descrit i mostrat a continuació (es 

mostra LEGO Education SPIKE™ Prime i MINDSTORMS® EV3, però el seu equivalent 
NXT y RCX també està permès). 

 

 

 

No oblideu llegir aquestes regles amb molta atenció i reviseu amb freqüència si hi ha 
noves actualitzacions del Joc del Robot. 

https://www.firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league
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Controlador: 
Un únic controlador a 
cada partida. 

 

 

 

Motors: 
Un màxim de quatre a 
cada partida, qualsevol 
combinació. 
 

  

 

  

Sensors: 
Només es permeten de 
contacte/força, color, 
distància/ultrasònic i 
giroscòpics, qualsevol 
nombre i en qualsevol 
combinació. 

  

 

  

 

 

 
 

 SPIKE Prime  EV3 

Si teniu controladors o motors extra, deixeu-los a la zona del PIT. 

• També podeu fer servir cables LEGO, una bateria recarregable del Controlador o bé 

SIS piles ‘AA’ i una targeta ‘SD’. 

 

R02  Programari i Control 

 
  

• Utilitzeu qualsevol programari que permeti que el robot es mogui de manera autònoma 
(per si mateix), dirigit només pels programes emmagatzemats al controlador. 

• El control remot no està permès a la zona del Joc del Robot. Apagueu el Bluetooth. 
 

R03  Robot 
 

  

R03 defineix el robot per allò que se li afegeix o se li treu a cada instant. 

El vostre controlador i tot l'equipament que hi està actualment combinat amb ell, a mà, amb la 

intenció que no se separi d’ell, si no és amb les mans. 

Exemple 1: Una grua elevadora accessòria compta com a part del robot però només mentre està 

acoblada. 

Exemple 2: Un pes que el robot estigui transportant per a dipositar-lo a sobre d’alguna cosa no és part del 

robot. És càrrega. 

R04  Models de Missió 
 

  

R04 defineix i limita el que podeu fer amb els objectes del terreny de joc que no són del vostre 

equipament. 

Qualsevol objecte LEGO que ja es troba al del terreny de joc quan hi arribeu. 

• No està permès desmuntar models de missió, ni tan sols temporalment. 
• Si combineu un model de missió amb qualsevol altra cosa (inclòs el Robot), la 

combinació ha de ser prou simple o fluixa com per a permetre que, en cas de ser 
requerit, pugueu alliberar el model en la seva condició original perfecta i 
immediatament. 

• Totes les parts d'un model compten com a model. Exemples: marcs, bases i anelles. 
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R05  Testimoni de Precisió 
 

  

Els sis models de discos vermells. Són punts valuosos regalats al principi de la partida, però 

poden ser retirats per l'àrbitre, d'un en un fins que s'esgotin. Consulteu R15, R16 i R19. 

 

R06  Missió 
 

  

Una tasca o més que el robot pot completar per a guanyar punts. Intenteu-les en l'ordre que 

vulgueu. 

 

R07  Partida 
 

  

Quan dos equips juguen un al davant de l'altre en dos terrenys de joc disposats ‘nord amb 

nord’. Durant 2 minuts i mig, el robot es llança, torna a casa i repeteix intentant tantes missions 

com sigui possible. 

 

R08  Tècnics 
 

  

Els membres de l'equip que manipulen el robot durant la partida. 

• Només es permeten dos tècnics al costat del terreny de joc alhora. 
Els tècnics substituts poden intercanviar-se amb els actuals en qualsevol moment. 

• La resta de l'equip ha de s’ha de mantenir a part segons les indicacions dels 
responsables del torneig. 

 

R09  Inspecció de l’Equipament 
 

  

R09 indica els límits del volum de l'equipament, com i quan són verificats i què succeeix si la supereu o 

no. 

Quan arribeu a cada partida, traieu tot el vostre equipament de qualsevol contenidor i mostreu 
a l'àrbitre que el podeu posar completament dins d'un dels dos espais (imaginaris) d'inspecció 
mostrats més endavant. Tots dos espais tenen un sostre de 30,5 cm (12”). 

• Si cap dins l'espai major, passeu la inspecció. Si cap dins l'espai menor, passeu la 
inspecció i rebeu una bonificació a la puntuació d'una missió. 

• Si no cap dins de l'espai major, reduïu l'excés o porteu-lo a la zona de PIT. 
• Després de la inspecció, aquests espais desapareixen. Esteneu les coses a casa com 

vulgueu. 

Podeu fer servir les mans per a ajudar a que l'equipament càpiga dins l'espai d'inspecció. 

Si participeu amb equipament que no ha superat la inspecció o que trenca la regla R01, la puntuació per a 

aquesta partida no comptarà. 

 

 

  

Menor Major 
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R10  Completament Dins 
 

  

100% contingut dins l'espai que hi ha per sobre d'una àrea i per sota de l'alçada d'un sostre, si 
és donat. 

• 100% inclou qualsevol porció minúscula d’alguna cosa - no només les parts que toquen 
el tapet. 

• Las línies que delimiten un àrea són part d’aquesta àrea. 
 

Aquests exemples mostren la zona de llançament, vista des de dalt: 

  
COMPLETAMENT DINS NO COMPLETAMENT DINS 

 

R11  Revisió del Terreny de Joc 
 

  

R11 ajuda a prevenir problemes amb els sensors òptics i fallades als models de missió. 

Només entre la inspecció i el primer llançament podeu calibrar sensors allà on vulgueu i podeu 

demanar a l'àrbitre que verifiqui qualsevol preparació del terreny de joc que us preocupi. 

R12  Casa 
 

  

R12 defineix on va el robot entre missions i us indica quins altres tipus de manipulació estan permesos o 

no. 

L'espai (imaginari) anomenat “Casa” a R13. No té sostre i no inclou la banda blanca dels logos 
dels col·laboradors. 

• Casa és el vostre espai per a manipular i emmagatzemar els objectes permesos 
sempre que vulgueu. 

• També és el lloc per a manipular i preparar el robot abans i entre llançaments. 
• Després de cada llançament, el robot ha de tornar completament dins de casa si el 

voleu manipular sense perdre un testimoni de precisió.. 
• El robot només pot abandonar la casa des de la zona de llançament, però pot tornar a 

casa a qualsevol lloc. 
• No interactueu amb res que estigui fora de casa excepte l'indicat per les regles R15 i 

R19. Qualsevol cosa que el Robot afecti o tregui completament fora de casa es queda 
com està, tret que el Robot ho canviï (consulteuR19). 
Excepció 1: Si accidentalment alguna cosa surt de casa, recolliu-la ràpidament perquè 

no molesti al terreny de joc. 
Excepció 2: Si hi ha equipament que es i es desprèn del robot sense voler, podeu 

recollir-lo si és necessari. 
• No podeu enviar ni estendre res estratègicament, ni tan sols parcialment, fora de casa, 

excepte quan inicieu el robot. 
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R13  Zona de Llançament 
 

  

L'espai (imaginari) anomenat com a “zona de llançament”, com s'indica. No té sostre. La zona 
de llançament és una part de casa amb un propòsit especial - però només durant els inicis. 

• Per a cada llançament, el robot i qualsevol cosa que hagi de moure, ha de cabre 
completament dins la zona de llançament. 

• Just després del llançament i entre llançaments, la zona de llançament és una part 
normal de casa. 

 

 

 

 

 

Acció | Definicions i Regles 

 

R14  Llançament 
 

  

R14 llista les condicions requerides per a llançar i dóna el procediment de llançament. 

Per a llançar, mostreu a l'àrbitre que es donen les Condicions 1 i 2 i després pressioneu un 
botó, activeu un sensor o permeteu que un temporitzador comenci a girar els motors. 

• Condició 1: El robot i qualsevol cosa que aquest hagi de moure caben completament 
dins la zona de llançament. 

• Condició 2: No esteu aguantant res perquè no es mogui, incloent-hi un parell motor o 
energia emmagatzemada. 

• Inici de la partida: El moment exacte per al primer llançament de la partida és el principi 

de l'última paraula o so del compte enrere, com per exemple” Preparats, llestos, JA!”, 

“FIRST LEGO League!” o BEEEEEP!! Tots els llançaments successius es poden donar 

tan aviat com mostreu a l'àrbitre les Condicions 1 i 2. 

R15  Interrupció 
 

  

R15 defineix i limita l'acció de tocar el robot després de ser llançat. 

Quan interactueu amb un robot llançat o qualsevol objecte que l’estigui tocant. 

• Podeu interrompre el robot en qualsevol moment i per qualsevol motiu, però 
assegureu-vos d'estudiar les regles R16 y R19. 

• El millor moment i lloc per a interrompre el robot és quan està completament dins de 
casa (R12). 

• No utilitzeu el moment precís d'una interrupció (els vostres ulls fent el treball d'un 
temporitzador o un sensor) com a estratègia per a aconseguir puntuacions o 
avantatges. Les missions que se’n beneficiïn puntuaran zero. 

• No hi tireu ni hi envieu coses per a colpejar o caure a sobre del robot. 

Si el robot torna a casa i no l'interrompeu, és lliure d'interactuar amb coses que hàgiu col·locat amb aquest 

propòsit i és lliure per a sortir des de qualsevol lloc de casa sense llançar-lo. 

  

Zona Llançament Casa 
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R16  Procés d’Interrupció 
 

  

R16 dóna el procediment i les conseqüències d'interrompre el robot depenent d'on estava en aquell 
moment. 

Per a interrompre el robot, pareu-lo i porteu-lo a casa si no hi és. 

• Si estava completament dins de casa: Cap problema. 
• Si no estava completament dins de casa: Perdeu un testimoni de precisió. 

Excepció de llançament fallit: Si interrompeu el robot després d'un llançament tan aviat que gairebé no ha 

aconseguit arribar l'arc de la zona de llançament, haureu de tornar a llançar, però no perdreu un testimoni 

de precisió. 

Excepció de cura dels motors: Si el robot està bloquejat fora de casa forçant els motors i no teniu intenció 

de tornar a llançar, el podeu parar i deixar-lo allà sense perdre un testimoni de precisió. 

Excepció de final de partida: Parar el robot al final de la partida no compta com a interrupció. 

 

R17  Càrrega 
 

  

R17 defineix quan les coses estan sota el control estratègic del robot. 

Quan una cosa, intencionadament i/o estratègicament, està sent recollida, conservada, moguda 
o deixada, compta com a “càrrega”. Quan el robot perd clarament el contacte amb el que 
estava controlant, aquest objecte ja no es considera càrrega. 
 

R18  Interrupció amb Càrrega 
 

  

R18 dóna les conseqüències d'interrompre un robot amb càrrega, depenent d'on estava la càrrega en 

aquell moment 

Per a càrregues completa o parcialment fora de casa durant una interrupció: Si el robot la tenia 

quan es va llançar, la podeu conservar. Si no, l'àrbitre la retirarà. 

 

R19  Càrrega Encallada 
 

  

R19 dóna les conseqüències de quan el robot abandona una càrrega depenent d'on acaba reposant la 

càrrega. 

Si alguna càrrega queda encallada fora de casa, es queda com està. Si està parcialment fora, 
l'heu d'entrar a casa i perdeu un testimoni de precisió. 

• La càrrega ha de quedar en repòs abans que es pugui prendre una decisió. 
• Si l'equipament que està entrant a casa, a mà, té un model de missió, l'àrbitre el retira. 

 

R20  Interferència 
 

  

R20 dóna les conseqüències de molestar l'equip, el terreny de joc o el  robot oposats. 

Un robot no pot interferir en el terreny de joc oposat, tret que existeixi una excepció en una 

missió. Els punts perduts o fallats a causa d'una interferència es donaran automàticament. La 

col·laboració està permesa. 
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R21  Dany del Terreny de Joc 
 

  

R21 dóna les conseqüències de danyar el vostre terreny de joc. 

Si el robot separa els Dual Lock o trenca un model de missió, el terreny de joc es queda com 
està i les missions clarament beneficiades o facilitades puntuen zero. 
 

 

Puntuació | Definicions i Regles 

 

R22  Final de la Partida 
 

  

R22 us adverteix que si els assoliments del robot es destrueixen abans que acabi la partida, no 
puntuaran. 

Els requisits de missió han de ser visibles al final de la partida per tal de puntuar, tret que un 
mètode sigui requerit. 

• Quan la partida finalitza, tot ha de quedar exactament com està per al seu examen. 
• Pareu el robot, deixeu-lo on és i no toqueu res fins que l'àrbitre puntuï el terreny de joc 

amb vosaltres. 
 

R23  Interpretació 
 

  

R23 posa límits a les confusions i us alerta a no interpretar requisits que no estan escrits. 

Els textos del Joc del Robot signifiquen exactament i única el que diuen. 

• Si a una paraula no se li dóna una definició en el joc, feu servir el seu significat 
col·loquial. 

• Si un detall no s'esmenta, és que manca d'importància. 
 

R24  Prioritat de la Informació  
 

  

R24 respon a la pregunta “Què passa quan dos aspectes del joc es contradiuen?” 

Entre totes les fonts d'informació del Joc del Robot, l'actualització del Joc del Robot més recent 
té prioritat, seguida de les missions, les regles del torneig i, finalment, la preparació del terreny 
de joc. Trobareu les actualitzacions del Joc del Robot a: ca.firstlegoleague.es/desafio-first-lego-
league. 

• Dins d'una font d'informació, el text té prioritat sobre les imatges. 
• Vídeos, e-mails i opinions en fòrums manquen de validesa. 

 

R25  Benefici del Dubte 
 

  

R25 indica a l'àrbitre com prendre decisions davant situacions confuses o difícils. 

Si la decisió de l'àrbitre “pot anar en qualsevol direcció” o si la seva preparació, atenció, visió o 

memòria poden causar algun problema, rebreu el benefici del dubte. 

 

  

https://ca.firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league
https://ca.firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league


 

© FIRST LEGO League Espanya 2020 || 20 

 

R26  Resultats finals 
 

  

R26 us indica com les puntuacions es tornen oficials, incloent-hi empats. 

En el moment en que esteu d'acord amb la puntuació, aquesta es torna oficial. 

• Si és necessari, el responsable d'àrbitres prendrà les decisions finals. 
• Només es té en compte la puntuació de la vostra millor partida per a atorgar premis i 

accés a altres tornejos. Els empats es resolen tenint en compte la 2a i la 3a millor 
puntuació. Si persisteix l'empat, els responsables del torneig decidiran què fer.  

• Qualsevol “playoff”, si es donessin, són només per a afegir-hi diversió. 
 

 

Eina per a comprovar l’alçada 

A continuació, mostrem com muntar una eina simple per a comprovar l'alçada del vostre 
equipament durant la inspecció. Podeu fer-la lliscar amunt i avall segons calgui. 

H (Alçada)= 30.5 cm 

T = Gruix del material utilitzat 

L (Longitud) = H (alçada) - T (Gruix) 

És opcional. 
 

Eina per a comprovar l’alçada 
 

Novetats a les regles d’aquesta edició 

 

• La forma i l'ús de casa ha canviat i ara té relació amb el llançament. 

• Les guies es poden estendre fins a la paret oest. 

• El robot LEGO Education SPIKE Prime està disponible i està permès. 

• La regla sobre combinar models de missió amb altres coses ha tornat i ara es basa en 
el temps en comptes de la gravetat. 

• La limitació d'alçada durant el llançament s'ha eliminat. No abuseu construint 
demolidors altíssims en comptes de dissenys enginyosos o el sostre tornarà a la 
pròxima edició. 

• El requisit que les coses estiguin quietes abans del llançament ha desaparegut. 

• Les definicions de transport, suportat i independent han desaparegut. 

• La regla de càrrega encallada és més fàcil de seguir i aplicar. Ara conserveu els 
objectes encallats parcialment fora de casa, però perdeu un testimoni de precisió en 
comptes de l'objecte. 

 

 

 

 

 

  

Advertiment per a equips amb alguna experiència: La present llista no és exhaustiva. 
Encara necessteu llegir totes les regles amb molta atenció i sovint. 

BONA SORT i DIVERTIU-VOS  MOLT!!! Continueu provant i millorant el 
vostre robot i programes al terreny de joc. Practicar, practicar i practicar 
és la millor manera de preparar-se per als tornejos! 
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Construcció de la Taula 
El Joc del Robot es desenvolupa sobre una taula amb unes característiques especials. Per a 

practicar n’haureu de construir una, si no la teniu ja. Us oferim un disseny de construcció simple 

que només necessita coneixements bàsics de fusteria. 

Materials 

Els materials necessaris es troben fàcilment ja que són força corrents. 

Material Quantitat 

Fusta polida (o qualsevol altra planxa llisa) 244cm x 122cm (com a mínim 10cm de gruix) 1u 

Trams de 244cm de llistó de fusta (pi o equivalent) de secció 6,4cm x 3,8cm(*) 6u 

Cargols per a fusta d’uns 6cm de llarg  48u 

Cola de fuster (millor ‘cola blanca’ encara que la ‘de contacte’ també serveix) 1/2 Kg 

(*) Nota: Els llistons de 3,8cm de gruix es poden construir unint dues parts (encolades) de 1,9cm de gruix, 
molt més fàcils de trobar. Si us decidiu per aquesta opció, dobleu la quantitat de material (12 unitats en 
comptes de 6). 

Peces 

Amb els materials de la llista anterior obtindrem les peces que detallem a continuació: 

Peces Fetes de…  Dimensions Quantitat 

Superfície de fusta (A) fusta, ‘tal qual’ 244cm x 122cm x 1cm 1u 

Llistons de fusta pels laterals 

llargs i la paret falsa (B) 
llistó, ‘tal qual’ 244cm x 6,4cm x 3,8cm 3u 

Llistons de fusta pels laterals curts (C) tallar llistó 114,3cm x 6,4cm x 3,8cm 2u 

Llistons de fusta pels  

reforços inferiors (D) (*) tallar llistó 122cm x 6,4cm x 3,8cm 4u 

(*) Nota: Si feu servir una fusta més gruixuda de 1cm per la taula, reviseu si fa panxa, possiblement no 

necessiteu els reforços inferiors (D). 

Muntatge 

PAS 1 - Determineu la cara de la fusta (A) menys llisa la farem servir com a cara inferior. A la 

cara inferior, posicioneu, encoleu i cargoleu els reforços de 122cm x 6,4cm x 3,8cm (D) 

espaiats cada 46cm. Els cargols han d’anar “de dalt a baix” travessant el tauler i cargolats als 

llistons. Assegureu-vos que no sobresurti cap cargol ni que hi hagi estelles a la part superior. 

PAS 2 - Situeu, encoleu i cargoleu només els quatre llistons que formaran les parets de la taula 

(B i C) al llarg de tot el perímetre sobre la seva cara superior. En aquest pas no es munta la 

paret falsa. Tots els llistons ‘munten’ sobre la superfície de la taula (A) i els costats curts (C) 

‘entren’ dins dels llargs (B). L’espai intern lliure de la taula haurà de ser de X= 236,2±0,3cm de 

llarg per Y = 114,3±0,3cm d’ample. L’alçada de les parets ha de ser de 6,4cm (H). 

PAS 3 – Encoleu el llistó llarg (B) que farà de paret falsa 
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