
el Diari
EDICIÓ 2018-2019 

www.firstlegoleague.cat 

edició INTO ORBIT

TENDÈNCIES
Rumb a l’espai

www.firstlegoleague.cat info@firstlegoleague.es© 2019 Fundació Scientia C/ Aribau, 240, 7è b 08006 Barcelona

Aquesta temporada, FIRST LEGO League torna a desafiar milers de joves a trobar solucions als problemes del món real 
utilitzant la ciència, la tecnologia i la capacitat d’imaginar un futur millor. Preparar-los per resoldre els reptes del segle XXI 
implica no només que adquireixin competències STEM -en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques- imprescindibles per 
impulsar un progrés sostenible, sinó també habilitats i valors que contribueixin al benestar social.

Els joves entren 
a l’òrbita laboral

Pàgina 6 Pàgina 3

IMPACTE POSITIU  

dels participants de 
FIRST LEGO League 

són noies

35%

Els participants accedeixen a la rampa de llançament més innovadora per al seu futur 
professional i adquireixen les habilitats que el mercat laboral demana
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Fomentar les vocacions STEM (Science, Te-
chnology, Engineering and Mathematics) o 
STEAM (amb A d’Arts, per la importància 
que la creativitat i la sensibilitat tindran en el 

futur) és imprescindible per diversos motius: poder 
entendre el nou món ple de tecnologies que estan 
transformant la societat, accedir als nous llocs de 
treball que es crearan en els propers anys al voltant 
d’aquestes disciplines i, molt important, acabar 
amb la paradoxa que, mentre hi ha un atur juvenil 
alt, un gran nombre d’ofertes de treball continuen 
desertes per falta de persones amb les habilitats 
necessàries per cobrir-les. 

Per aconseguir-ho, no hi ha res millor que estimular 
l’interès i la creativitat dels joves a través de la pre-
sentació de nous reptes, i així desafiar les persones 
i els equips perquè extreguin el millor de les seves 
capacitats. 

Central de dades

7,7 milions 
de professionals STEM es 
contractaran a Europa el 2025, 
segons el Centre Europeu per al 
Desenvolupament de la Formació 
Professional (CEDEFOP). 

3,5%
és el que disminueix cada any 
el nombre de joves que trien 
itineraris formatius STEM, segons 
Randstad Research 2017.

35%
és el percentatge de dones 
universitàries que trien carreres 
STEM, d’acord amb un informe 
recent de la UNESCO. 

28%
és la proporció de dones entre 
els investigadors, tal com revela 
el mateix informe oficial.

Pedro Mier, ambaixador del Repte INTO ORBIT 

, col·laborador temàtic del Repte INTO ORBIT

Col·laboradors  FIRST LEGO League Espanya:

Maite Rodrigo
Entrenadora d’equip del Pla Social
FIRST  LEGO League Barcelona

“Me’ls creuo pel passadís i em pregunten 
quant falta per a la robòtica.  
Em fa molta il·lusió!”

ARCHITECLEGO 
Equip participant 
FIRST  LEGO League Màlaga

“A nosaltres, FIRST LEGO League ens ajuda a 
continuar aprenent de manera divertida, i és una 
manera de créixer com a companys i amics.”

Joan Majó 
Enginyer, empresari i polític
Exministre d’Indústria i Energia

“Els joves que s’estan preparant per a la vida al segle XXI, més 
que “aprendre coses” que ja trobaran quan les necessitin, han de 
desenvolupar habilitats personals, com eines que es poden adquirir 
a través de les STEM. I, alhora, aquestes ciències han d’incorporar 
més elements d’humanitats que els ajudin a fixar els objectius que han 
d’aconseguir. ” 

Álvaro Ubierna
Voluntari de FIRST LEGO League 
FIRST LEGO League Euskadi

“FIRST LEGO League és molt difícil de 
definir: és molt més que adolescents gaudint 
de la ciència i la tecnologia, molt més que 
el voluntariat donant-ho tot. És una injecció 
d’esperança sobre tot el que les noves 
generacions poden aportar a la societat. I 
enganxa!” 

Eduard Pallejà
Director de la Fundació AGBAR  
Col·laborador de FIRST LEGO League 

“Els coneixements de ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques, 
juntament amb l’aprenentatge d’habilitats com el pensament crític, la 
creativitat, la comunicació, l’empatia i el treball en equip, són sempre bàsics en 
el desenvolupament de les persones, però especialment durant els processos 
educatius dels joves. FIRST LEGO League és un exemple de concreció, de 
posar de relleu i estimular tot aquest procés d’aprenentatge integral.” 

Antonio García Marichal
Conseller de l’Área Tenerife2030: Innovación, Educación, Cultura y Deportes

 Responsable de FIRST LEGO League Canàries 

“FIRST LEGO League és un projecte clau i fonamental per a l’Ajuntament de Tenerife, que té com a 
objectiu detectar i fomentar les vocacions cientificotecnològiques en els joves de l’illa. A través d’ell 
coneixem el talent, la creativitat i el valor que atresoren els nostres joves i creem una illa amb un alt 
potencial en persones formades dins de les àrees STEM. FIRST  LEGO League és el projecte que impulsa 
a l’illa futura.” 

“Sense els projectes d’observació no seríem 
capaços de donar resposta als problemes del 
nostre planeta.” 

Teresa Rojas González 
Airbus, Communications Space Systems Spain

En aquesta edició, el Repte INTO ORBIT està re-
lacionat amb l’espai. L’espai és inspirador. Inspi-
ra grandesa, ajuda a comprendre millor l’univers, 
estimula el treball en equip i la col·laboració inter-
nacional, explora les fronteres del coneixement i la 
tecnologia, ens influeix a través d’aplicacions com 
les telecomunicacions o la localització geogràfica i 
ha facilitat la generació de nous productes com els 
bolquers, el Gore-Tex® o el tefló.

Estic segur que després de participar a FIRST 
LEGO League, molts joves descobriran les seves 
habilitats i el plaer de treballar en equip compartint 
els valors que defensa el programa.

Els joves volen participar en 
l’evolució i la millora de la 
societat en què viuran

Satèl·lits d’observació, els guardians de la Terra. 
Els satèl·lits no són visibles als nostres ulls. Tampoc 
no tenim consciència de quants n’hi ha a l’espai. Tan-
mateix, no podríem viure sense. Perquè ja no ens po-
dem imaginar sense prediccions precises del temps 
per als nostres viatges, o sense saber les rutes més 
ràpides per arribar a les nostres destinacions. 

Els satèl·lits d’observació de la Terra són els en-
carregats d’aquesta important missió. A uns 800 
quilòmetres d’altitud vigilen la nostra Terra, prenen 
imatges precises i recopilen dades per monitorar les 
anomalies climàtiques i mediambientals, com són la 
desforestació, la reducció de la capa d’ozó o la con-
taminació. 

En un món on el canvi climàtic té com a conseqüèn-
cia pertorbacions greus del temps, és molt el que 
està en joc. Rebre un flux ininterromput de dades 
des dels satèl·lits és, més que mai, una qüestió vital. 

Rumb a l’espai 
La ciència i la tecnologia han portat la humanitat molt 
lluny, fins i tot a l’espai exterior. El secret? Afrontar 
cada problema real com un repte apassionant. 
Amb aquest mateix esperit, FIRST LEGO League 
proposa als joves participants el repte d’aquesta 

temporada, INTO ORBIT, per explorar l’espai i les 
necessitats humanes en les missions espacials de 
llarga durada. Així, a través del Projecte Científic, 
els equips identificaran i proposaran solucions de 
millora als problemes físics i socials dels astronautes, 

i en el Joc del Robot resoldran diverses missions 
inspirades en la temàtica del Repte. Objectiu final: 
que aprenent avui a aplicar els seus coneixements, 
habilitats i valors, els joves siguin capaços demà de 
millorar les condicions de vida de les persones. 

És enginyer superior de Tele-
comunicació per la Universitat 
Politècnica de Catalunya, MBA 
per ESADE i PADE per l’IESE. 

Fundador i president executiu 
de MIER COMUNICACIONS, 
SA (1987-2016), actualment 
és president d’AMETIC (As-
sociació d’Empreses d’Elec-
trònica, Tecnologies de la In-
formació i Telecomunicacions  
d’Espanya), accionista i conse-
ller del Grup Premo, soci de Fu-
ture Plus Ventures (FPV) i mem-
bre de Space Angels Network, 
xarxa d’inversors en noves em-
preses disruptives en el sector 
espacial (New Space).
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#morethanrobots #INTOORBIT #FLLSpainSegueix-nos a: FLLSpain @FLLSpain FIRSTROBOTIXCHANNEL blog@firstlegoleague_spain

Després de tres mesos investigant, dissenyant i implementant 
les seves idees, és el moment que els 16.000 joves partici-
pants de FIRST LEGO League presentin els seus projectes i 
robots. En aquestes setmanes han après el valor de l’esforç, 
el treball en equip i el respecte per la diversitat, però aconse-
guiran posar en pràctica els seus projectes davant el públic? 
Arriba l’hora de la veritat!

“La construcció del nostre futur passa per innovar, investigar, 
comunicar i treballar en equip per resoldre, de manera creativa,  
els impredictibles reptes del demà.” 

Ricard Huguet i Galí, president de la Fundació Scientia

Els Valors FIRST LEGO LeagueEls premis
FIRST LEGO League reconeix el progrés de tots els equips i, per això, tots els partici-
pants reben una medalla per la seva intervenció en el programa. De manera simbòlica,  
FIRST LEGO League atorga un reconeixement específic als equips que han sobresortit per 
la integració dels Valors FIRST LEGO League, pel desenvolupament del Projecte Científic i 
pel Disseny del Robot. La relació de premis depèn del nombre d’equips que participen en el 
torneig, per la qual cosa es recomana consultar aquesta dada amb els organitzadors.

Els criteris de valoració i lliurament de premis estan marcats per FIRST LEGO League  
en l’àmbit internacional. Consulteu la relació de premis a www.firstlegoleague.cat

DESCOBRIMENT
Explorem noves idees i habilitats.

INNOVACIÓ 
Fem servir la nostra creativitat i persistència per resoldre 
problemes.

IMPACTE
Apliquem el que aprenem per millorar el món.

INCLUSIÓ
Ens respectem els uns als altres i acceptem les nostres 
diferències.

COL·LABORACIÓ
Som més forts quan treballem junts en equip.

DIVERSIÓ
Ens ho passem bé i celebrem els nostres resultats!

Els equips fan servir la creativitat per dissenyar una solució innovadora 
que resolgui un problema real relacionat amb el Repte INTO ORBIT, 

utilitzant el mètode científic. Després de moltes setmanes de 
preparació, és el moment d’exposar-les davant l’equip de jutges de 

FIRST LEGO League.

Els participants dissenyen, construeixen i programen robots utilitzant la 
tecnologia LEGO® MINDSTORMS®, i aquests han de superar una sèrie de 

missions en un tauler de joc inspirat en la temàtica del Repte. 
Els robots s’han de moure de manera autònoma sobre el terreny de joc i 

sumar el màxim de punts en un temps limitat. Els jutges avui en valoren el 
disseny i les explicacions tècniques i de programació.

Els Valors FIRST LEGO League són el pilar fonamental 
del programa. Els participants aprenen que la competició 

amistosa i el benefici mutu no estan separats dels objectius 
i que el respecte als altres és la base del treball en equip. 

Els jutges valoren que els participants s’han organitzat com 
a equip i han integrat els Valors.

Els recursos que han utilitzat per desenvolupar el projecte

La innovació que hi ha darrere de les solucions a  
les que han arribat 

Les habilitats de comunicació en la presentació

ES VALOREN

Premis al Guanyador

Premis als Valors FIRST LEGO League

Premis al Projecte Científic

PRINCIPALS CATEGORIES DE PREMIS

La innovació i la creativitat del disseny del robot

L’enginy i la precisió en la programació del robot

L’estratègia seguida en el disseny, la construcció  
i la programació del robot

ES VALOREN El treball en equip

La competició amistosa i el respecte

Les ganes d’aprendre i d’explorar

ES VALOREN

El Projecte Científic El Joc del Robot Els Valors

És l’entitat que impulsa FIRST LEGO League a Es-
panya juntament amb els socis organitzadors. El seu 
objectiu: fomentar les vocacions científiques i tecnolò-
giques entre els joves a través de valors com la inno-
vació, la creativitat i la col·laboració, i el desenvolupa-
ment de les competències necessàries al segle XXI.

Consulteu-ne els horaris i les sales de presentació en el programa del torneig

Premis al Joc del Robot

Altres premis

Molt més que robots!
El gran dia del torneig 
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Descobreix més a www.robotix.cat
Aprenentatge STEM des d’infantil a secundària

® 

37 tornejos classificatoris a 28 ciutats
MILLORA DEL CONEIXEMENT I PROFESSIONS STEM

FIRST LEGO LEAGUE A ESPANYA FIRST LEGO LEAGUE AL MÓN

MILLORA DE LES HABILITATS DEL S. XXI

IGUALTAT D’OPORTUNITATS

FIRST LEGO League Jr.

FIRST Tech Challenge

 VENIU A CONÈIXER  
 EL NOU PROGRAMA STEM  
 per a joves de 16 a 18 anys 

INTERNACIONALS FIRST LEGO League

FIRST LEGO League
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GRAN FINAL FIRST LEGO League Espanya

Jaén
Cadis

Barcelona - UPC
Comunitat 
Valenciana
Girona
Tarragona - Reus

Comunitat  
Valenciana
Tarragona - Reus

Vic
Barcelona - UAB
Barcelona - UPC
Salamanca

Salamanca
 Vic

Almeria
Balears
Barcelona - EUSS
Barcelona - La Salle
Euskadi
Galícia
La Rioja
Lleida
Madrid - UPM
Toledo

Almeria
Balears
Euskadi
Galícia
La Rioja
Lleida
Madrid - UPM

Barcelona - EUSS 
Navarra
Màlaga

Navarra
Màlaga

Sevilla
Sevilla

Burgos
Canàries
Granada
Huelva
Igualada
Madrid - UCJC

Barcelona - Scientia
Burgos
Canàries
Granada
Igualada
Madrid - UCJC

World Festival
Detroit (EUA)

FLL Open 
Invitational 
Lebanon
Byblos (Líban)

FLL Razorback  
Invitational
Arkansas (EE.UU)

FLL Turkey 
Open  
Izmir (Turquia) 

FLL Plan Ceibal 
Uruguay Inter-
national Open
Montevideo  
(Uruguay)

09 Còrdova
Regió de Múrcia  

03
10

02 02

Barcelona - Scientia
Còrdova
Regió de Múrcia

03 Jaén09
Cadis10

09 09
10

16 1617 17

24
24
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23

24-27 30-0116-19

22-25

14-16

A
B

R
I

L American School of Barcelona05-06Magma Arte & Congresos. Costa Adeje 
Tenerife

23-24 de març de 2019

Fonts: Avaluació de la FIRST LEGO League Center for Youth and Communities. The Heller School for Social Policy and Management. Brandeis University dels Estats Units.
 FIRST Inspires. Resource Library, 2018.

37
tornejos 

classificatoris

2.000
equips

28
ciutats

+16.000
participants

51.500
equips

98
països

+450.000
participants

1.900
esdeveniments

dels participants mostren interès en pro-
fessions relacionades amb la ciència i  
la tecnologia

80%98%
dels participants 
han adquirit més  
coneixement STEM 

STEM és l’acrònim en anglès de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques.

% de participants FIRST LEGO League que mostren millora.

Resolució de conflictes

95%
Treball en equip 

99%
Gestió del temps

95%
Resolució de problemes

97%

35% 1.500dels participants de 
FIRST LEGO League 
són noies 

de centres de màxima  
complexitat participen a 
FIRST LEGO League a través 
del Pla social de la Fundació 
Scientiaalumnes

2.700 voluntaris 
dediquen el seu temps, coneixement i energia a fer 
dels tornejos FIRST LEGO League i FIRST LEGO 
League Jr. una experiència única i inoblidable per a 
tothom. Gràcies!

Cadena d’aprenentatge STEM

Capta la curiositat dels més petits 
i la dirigeix cap al descobriment de 

la ciència i la tecnologia.

Anima els equips a dissenyar, construir 
i programar robots autònoms i operats 
per controladors, desenvolupant una 

estratègia i formant aliances.

Introdueix els joves a l’emocionant 
món de la ciència i la tecnologia a 
partir de divertides experiències 

d’aprenentatge.

De 16 a 18 anysDe 10 a 16 anysDe 6 a 9 anys

FIRST LEGO League aposta per integrar els coneixements STEM a totes les etapes educatives, començant en les 
edats primerenques. Els seus tres programes, adaptats a cada edat, comparteixen valors i un mateix objectiu: que 
l’interès inicial dels nois i les noies es pugui transformar en vocació de futur. 

Enginyeria i diversió en estat pur!

PRIMER TORNEIG A ESPANYA!

Dades temporada 2018-2019. 



En contraportada

Noies que 
canviaran  
el món
Una de cada tres participants de FIRST LEGO  
League és noia. Com viuen elles l’experiència? Què 
han après? Com veuen el futur? Per descobrir-ho, re-
unim quatre generacions de noies participants que, 
entre rialles, comparteixen aprenentatges, il·lusions i 
records del seu pas pel programa. 

Teia Lagos, participant de FIRST  Tech Challenge
Marta Torrubiano, participant durant quatre edicions 
de FIRST LEGO League; actualment cursa Enginyeria 
Química 
Júlia Domakowski, participant de FIRST  LEGO League 
Anna Cucurella i Clàudia Fortuny, 
participants de FIRST LEGO League Jr.

Teia: El millor és que lluites pel que vols mentre fas 
una cosa que t’encanta. 
Anna i Clàudia: A nosaltres ens encanta muntar pe-
ces LEGO! 
Marta: I passes tantes hores amb les companyes 
que es converteixen en les teves millors amigues.  
Júlia: A mi el que m’agrada és treballar en equip.  
Tot es fa més fàcil. 
Teia: Aprens com n’és d’important ajudar-se. 
Marta: És essencial. De vegades no funciona res 

del que intentes i es passen nervis, però si en el teu 
equip hi ha un bon ambient, els nervis es transfor-
men en diversió. També aprens a resoldre proble-
mes a mesura que van sorgint. Per això, amb cada 
edició la confiança augmenta. 
Júlia: I l’any que vam guanyar al millor disseny de 
robot...no ens ho crèiem! Encara guardem la copa 
com a record. 
Clàudia: Ara estudiem com viuríem a la Lluna.
Anna: Muntem una maqueta. Tot i que això de ser 

astronauta... és complicat.
Júlia: Jo tinc clar que seré enginyera, però m’encan-
ta el que aprenc.  
Teia: Jo faré el batxillerat tecnològic. M’interessa la 
robòtica. 
Marta: Jo he començat Enginyeria Química. Pen-
sava fer una altra carrera, però gràcies al programa 
vaig descobrir que preferia la part tècnica. FIRST 
LEGO League ha estat una de les grans experièn-
cies de la meva vida.

Col·laboradors del progrés STEM 

Socis que aposten 
per un futur STEM 
Els socis organitzadors, entre els quals hi ha el 20% de les 
universitats d’Espanya, parcs tecnològics i entitats de promo-
ció de la innovació, són l’autèntica ànima de FIRST LEGO 
League. La seva participació fa possible transmetre el valor 
del programa i impulsar-lo a tot Espanya. 

Més de 100 empreses comparteixen l’entusiasme de FIRST LEGO 
League per aconseguir que els joves s’apropin a les professions 
STEM. Gràcies a aquesta suma d’esforços, els participants ad-
quireixen coneixements que enriqueixen el seu aprenentatge.


