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Repensant les ciutats 
del futur
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STEAM en totes
les etapes educatives

Joves que projecten 
les ciutats del futur

Uneixen ciència, tecnologia i 
diversió per construir millors 
entorns en els quals poder 
viure i treballar

Més de 17.500 joves s’enfronten als grans reptes de les ciutats i proposen solucions innovadores per a un millor 
desenvolupament social, mediambiental i econòmic en una nova edició de FIRST LEGO League.



“Celebrem els 10 anys de FIRST LEGO League a Euskadi, 
un programa que permet conèixer les noves tecnologies i 
els coneixements científics entre els més joves, convençuts 
de la importància d’impulsar valors com l’esforç i el treball en 
equip, i la necessitat de despertar la curiositat, la creativitat i 
la passió per la millora contínua.”

Esteve Camós 
Entrenador equip i voluntari
FIRST LEGO League Girona

Iñigo Urkullu
Lehendakari del Govern Basc

Mireia Hernán 
Voluntària FIRST LEGO League
Aigües de Barcelona

Toni Espinosa 
Soci FIRST LEGO League 
Universitat Autònoma de Barcelona

Alba Cabeza
Voluntària FIRST Tech Challenge
Girbau Grup

Miquel Martí
Col·laborador Girls FIRST
CEO de Barcelona Tech City

Dani Mateo 
Participant FIRST LEGO League
Enginyer de McLaren

“FIRST LEGO League és sinònim d’inspiració. Els joves aprenen 
que la ciència i la tecnologia poden ser divertides. Jo també ho 
he descobert. L’experiència és brutal. Últimament també hi he 
col·laborat com a jutge i és formidable tenir l’oportunitat d’escol-
tar les presentacions. Sempre he pensat que acabo aprenent 
més jo que els mateixos equips.”

“Per a nosaltres, FIRST LEGO League i el dia del torneig a la 
universitat ens serveix per activar un equip UAB una vegada 
a l’any i fer la volta al nostre dia a dia; tornar a veure l’educació 
des dels ulls d’un estudiant jove.”

“Un any més he constatat la capacitat de moltes nenes i nens 
per crear projectes apassionants i desenvolupar competències 
STEAM, comunicatives i de treball en equip, tan importants per 
al seu futur. És un orgull participar i gaudir de moments tan enri-
quidors. Felicitats a les escoles que tenen la capacitat d’apode-
rar els alumnes i a la Fundació Scientia per fer-ho realitat.”

“FIRST LEGO League va ser un descobriment que va 
canalitzar les meves aptituds creatives i tecnològiques. Ha 
estat un trampolí per a altres competicions i per a la vida 
professional.”

“El que més impressiona és veure com nois i noies tan joves uti-
litzen les habilitats de cada un per treure el millor com a equip. 
Aquest tipus de programes fomenten les professions tècniques 
i, com a enginyera, crec que s’han d’impulsar aquestes carre-
res. Estic esperant que arribi la pròxima edició per conèixer els 
nous equips i els seus projectes.”

“El futur de l’ecosistema tecnològic de Barcelona passa per 
noves generacions més preparades i amb una presència 
femenina més gran en el sector. Des de l’Associació no podíem 
deixar passar la possibilitat de col·laborar amb FIRST LEGO 
League per implicar-nos encara més en el foment de les STEAM 
en aquestes etapes formatives.”

Despertar 
vocacions 
científiques i 
tecnològiques
El desenvolupament de les competències STEAM és un 
dels objectius fonamentals de l’agenda educativa mundial. 
Des de la Fundació Scientia les impulsem decididament 
a través dels valors del descobriment, la innovació, 
l’impacte, la inclusió, la col·laboració i la diversió.

Apostem per integrar aquests coneixements en totes les 
etapes educatives i despertar l’interès per les ciències, 
la tecnologia, l’enginyeria, l’art i les matemàtiques en 
les edats més primerenques. Per això impulsem quatre 
programes específics, que s’adapten a cada edat i 
ritme d’aprenentatge. L’objectiu fonamental és oferir una 
experiència única, compartir valors i treballar perquè 
l’interès inicial es pugui transformar en vocació de futur.

Convençuts que el talent no té gènere ni condició, duem 
a terme iniciatives concretes per fomentar el talent femení 
(Girls FIRST) i per apropar la ciència i la tecnologia als 
centres educatius de màxima complexitat d’Espanya 
(Pla social). És bàsic despertar l’interès de tots els joves, 
sense excepció, i estimular la seva ambició per millorar el 
món en el qual vivim.

Aquest és un projecte ambiciós que no faríem sense el 
compromís de socis i col·laboradors, com també de la 
participació de totes les persones implicades que creuen 
en FIRST LEGO League.

35%14,5%7,7 M

al món

FIRST LEGO League 

a Espanya

17.500 participantsparticipants 480.000

40 tornejosesdeveniments 1.950

2.200 equipsequips 67.000

32 ciutatspaïsos 110

02 Opinió

Les dones representen 
el 35% de les 
matriculacions  
en carreres STEAM 
(UNESCO, 2019)

La contractació de 
professionals STEAM a 
Europa es calcula que 
és de 7,7 milions per al 
2025 (CEDEFOP, 2019)

La demanda de 
professionals STEAM 
creix un 14,5% entre 
2013-2025  
(CEDEFOP, 2019)

Col·laboradors FIRST LEGO League Espanya:



 NOVETATS
Manual de l’Entrenador
Un únic document amb tota la informació per preparar 
el Repte, estructurat en 16 sessions en les quals es 
descriuen els objectius i les tasques, amb pautes 
i consells, a més d'una explicació dels recursos i 
materials disponibles.

Quadern d’Enginyeria
Document que guia cada sessió de treball per plasmar 
les idees, fer dibuixos i anotar els moments més 
memorables que es produeixen durant la preparació i 
la resolució del Repte.

Vídeos d’iniciació
Col·lecció de vídeos amb consells i idees per posar 
en pràctica durant la fase de treball del Projecte 
d’Innovació, el Joc del Robot i els Valors FIRST, i que 
també expliquen com organitzar-se i treballar en equip.

Construir millors 
entorns on poder 
viure i treballar

FIRST LEGO League convida a descobrir la diversió i 
l’emoció per la ciència i la tecnologia proposant un repte 
global cada temporada relacionat amb una problemàtica 
del món real. En aquesta nova edició, el Repte CITY 
SHAPER està pensat perquè els equips participants 
observin com creixen, evolucionen i canvien les ciutats i 
els pobles, per crear solucions innovadores capaces de 
construir un entorn on poder viure i treballar que perduri 
en el temps, utilitzant les eines i la tecnologia d’avui.

La tecnologia i la sostenibilitat 
marcaran les ciutats del futur
Dragados comparteix la visió  
i els objectius de  
FIRST LEGO League per 
promoure vocacions 
científiques i tecnològiques
Les ciutats estan experimentant una fase de transformació 
notòria. En termes demogràfics, la població està en 
creixement i aquesta es concentra cada vegada més en 
centres urbans. Aquest augment en la densitat de població 
suposa tot un repte per dissenyar ciutats eficients en 
serveis, comunicacions i xarxes de transport.

D’altra banda, les infraestructures s’han d’adaptar 
als avenços tecnològics i a les regularitzacions de 
sostenibilitat i eficiència energètica, especialment per 
disposar d’infraestructures resilients a l’augment de 
fenòmens meteorològics extrems provocats pel canvi 
climàtic.

Dragados, el col·laborador temàtic d’aquesta temporada 
2019-2020, visualitza ciutats d’experiència a temps complet, 

interconnectades i sostenibles. Les ciutats es podrien 
convertir en metròpolis en les quals l’habitatge, el lleure i el 
treball estiguin en el mateix entorn, tot accessible mitjançant 
una infraestructura de connexions molt variada, eficaç per 
poder-se desplaçar des de qualsevol mitjà de transport i 
eficient per permetre el trànsit d’un gran volum d’usuaris. 

La col·laboració resultarà clau per augmentar la capacitat 
d’inversió que impulsarà projectes cada vegada més 
sofisticats, complexos i punters, que responguin a les 
exigències dels governs per garantir el benestar de la 
ciutadania.

Dragados comparteix la visió i els objectius de FIRST 
LEGO League per promoure vocacions científiques i 
tecnològiques a través dels valors de la innovació, la 
creativitat, el treball en equip i la resolució de problemes 
del nostre entorn. El programa inspira aquest interès 
per la ciència i la tecnologia en els joves, la qual cosa 
encaixa perfectament amb l’estratègia corporativa de la 
companyia. Si, a més, els reptes estan enfocats a construir 
la ciutat del futur, Dragados, empresa de construcció líder 
a Espanya, se sent orgullosa de col·laborar-hi perquè 
aquesta edició sigui un èxit.
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El projecte d’innovació
Els equips utilitzen la seva creativitat per dissenyar una 
solució innovadora que resolgui un problema real relacionat 
amb el Repte, utilitzant el mètode científic. Després de 
moltes setmanes de preparació, el dia del torneig és el 
moment d’exposar-les davant l’equip de jutges.

El Joc del Robot
Els participants dissenyen, construeixen i programen 
robots utilitzant la tecnologia LEGO® MINDSTORMS®. Els 
robots s’han de moure de manera autònoma sobre un 
tauler de joc inspirat en la temàtica del Repte, superar una 
sèrie de missions i sumar la màxima puntuació.

Els valors
Els valors FIRST són el pilar fonamental del programa. A 
través d’aquests valors, els participants aprenen que la 
competició amistosa i el benefici mutu no estan separats 
dels objectius, i que el respecte pels altres és la base del 
treball en equip.

Molt més que robots Més de 17.500 joves presenten els seus projectes d’innovació i els seus robots el gran 
dia del torneig, després de tres mesos de feina. El torneig culmina un recorregut de 
diversió i emocions en què aprenen de l’esforç, el treball en equip i el respecte per la 
diversitat.

Més de 2.800 
persones 
voluntàries

Estudiants, col·laboradors, professors universitaris, 
particulars, amics i familiars dels equips participants 
són persones entusiastes i compromeses que aporten 
el seu talent i capacitats durant els tornejos.

Enhorabona a tots 
FIRST LEGO League reconeix el progrés de tots els 
equips. D’aquesta manera, tots els participants reben una 
medalla per la seva participació en el programa. A més, 
s’atorga un reconeixement específic als equips que de-
mostren èxits extraordinaris en la integració dels valors 
FIRST, el desenvolupament del projecte d’innovació i el 
disseny del robot.

Els criteris de valoració i el lliurament de premis en els 
tornejos s’han establert internacionalment.

Millora el coneixement i les professions STEAM

Participar a FIRST LEGO League

Millora les habilitats del s. XXI

Millor coneixement 
STEAM

 » DESCOBRIMENT  

Explorem noves idees i habilitats
 » INNOVACIÓ  

Utilitzem la creativitat en les solucions
 » IMPACTE  

Apliquem el que aprenem per millorar el món
 » INCLUSIÓ  

Ens respectem i acceptem les diferències
 » COL·LABORACIÓ  

Som més forts treballant junts en equip
 » DIVERSIÓ  

Ens ho passem bé i celebrem els resultats!

Treball en equip 

Gestió del temps Resolució de problemes 

Interès en professions 
relacionades amb la 
ciència i la tecnologia

Fonts: Avaluació 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.

98% 99%
Resolució de conflictes
95%

95% 97%

80%

 BREUS
Nova plataforma de registre
Eina integrada al web de FIRST LEGO League per regis-
trar els equips i reservar plaça per al Torneig Classifica-
tori, gràcies a un acord amb Eventbrite.

Nou projecte d’innovació
Nou enfocament que posa més èmfasi en la innovació 
dels equips en les solucions presentades. Les propostes 
s’articulen com a projectes inspiradors, basats en proto-
tips i vinculats al Joc del Robot. 

Novetats en el Joc del Robot
Redimensió de la mida del tapet, la qual cosa millora el 
material de les edicions anteriors. S’introdueix una ins-
pecció del robot, prèvia a la partida, que prioritza els 
robots compactes. Desapareixen les penalitzacions, 
s’introdueixen els testimonis de precisió que premien els 
robots més precisos.

Nous fulls de valoració
Actualització dels fulls de valoració, que en els àmbits de 
valors FIRST i disseny del robot, que valora la presenta-
ció i l’explicació del procés de disseny del robot, sense 
necessitat de demostració sobre el tauler de joc.

Retransmissions en directe
Repte entre la comunitat per posar en marxa un nou sis-
tema de retransmissió en directe a través de Youtube 
Live de les partides del Joc del Robot.

Valoració del Premi al Guanyador
El nou criteri per determinar els premis al Guanyador 
considera quatre aspectes amb un 25% per a cadascun: 
Valors FIRST, Projecte d’Innovació, Disseny del Robot i 
Joc del Robot.
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#morethanrobots #CITYSHAPER #FLLSpainSegueix-nos a: FLLSpain @FLLSpain FIRSTROBOTIXCHANNEL blog@firstlegoleague_spain

La Fundació Scientia disposa d’un pla social per a centres 
educatius de màxima complexitat a Espanya, mitjançant 
el qual s’han becat 88 centres i un total de 1.700 alumnes 
perquè participin a FIRST LEGO League. La iniciativa dota 
el professorat amb les eines més innovadores i motiva-
dores per incorporar la ciència i la tecnologia de manera 
senzilla a l’aula, i genera oportunitats per a tots els joves 
de manera inclusiva, treballant des de la igualtat i el con-
venciment que el talent no té condició. 

La Fundació Scientia és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides, compleix els 10 principis i els objectius de desenvolupament sostenible en 
matèria de drets humans, educació i medi ambient.

Cadena STEAM

Capta la seva curiositat i la dirigeix 
cap al descobriment de la ciència i la 

tecnologia a través d’un aprenentatge 
significatiu i lúdic.

Estimula la curiositat natural dels més 
petits ampliant els seus coneixements i 

desenvolupant 
nous hàbits d’aprenentatge.

Anima els equips a dissenyar, 
construir i programar robots 

autònoms i operats per controladors, 
desenvolupant una estratègia i 

formant aliances.

Introdueix els joves en 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 anysDe 4 a 6 anys
Discovery edition

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

1.700 participants

180 equips

1.100 participants

73 equips

32 centres

88 centres

GIRLS FIRST 
Talent en 
femení
GIRLS FIRST és una iniciativa de Fundació Scientia per 
fomentar les vocacions STEAM entre les noies de 4 a 18 
anys a través de beques concedides als centres educatius. 
Aquesta proposta, que compta amb la col·laboració 
d’empreses com ACER, Fundació Naturgy, Vertix, Intech 
Tenerife i BCN Tech City, vol impulsar el talent femení en 
les vocacions científiques i tecnològiques, oferint visibilitat 
i encoratjant la confiança en les seves habilitats. El 
programa ofereix recursos i materials per als participants, 
la participació en els tornejos classificatoris i el seguiment 
continuat durant tres anys. 

Pla social. Impacte i transformació
Participar a FIRST LEGO 
League millora en un 50%  
la motivació per anar  
a l’escola
Font: Estudi d’Impacte Pla social 2017-2019  
(Fundació Scientia - Universitat Oberta de Catalunya)
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Reconeixement 
internacional
Els equips espanyols es diverteixen en els tornejos interna-
cionals. En la passada edició, van viatjar als Estats Units, 
Turquia, l’Uruguai i el Líban, on van obtenir uns resultats 
excel·lents. En el World Festival Detroit 2019: Fsingenium 
Team (Sarriguren, Navarra) va rebre el premi finalista al 
guanyador; Legotronic Beavers (Pamplona, Navarra) va 
ser reconegut amb el primer premi al disseny mecànic i 
comportament del robot, i Invictus Lego (València) amb el 
primer premi al treball en equip.

El Global Innovation Award
Aquest és un premi internacional l’objectiu del qual és aju-
dar joves de 10 a 16 anys a aprofundir en els seus pro-
jectes d’innovació. Entre els més de 35.000 equips par-
ticipants de 110 països se n’escullen només 20, amb els 
quals es treballa intensament durant 3 dies. En les últimes 
edicions, diversos equips de FIRST LEGO League Espa-
nya han estat finalistes.

Lawrence Cohen, nou 
president de FIRST
L’expert en tecnologia i transformació de les finances 
Lawrence Cohen és el nou president de FIRST, l’organització 
mundial sense ànim de lucre dedicada al foment de la robòti-
ca i les STEAM per preparar els joves per al futur. Cohen ja ha 
anunciat que continuarà treballant en els programes FIRST a 
tot el món, incidint especialment entre els joves estudiants de 
les comunitats desateses i menys representades.

10 anys de FIRST LEGO 
League Euskadi
Innobasque va començar a organitzar FIRST LEGO Lea-
gue Euskadi el 2008 i des d’aleshores ha arribat a més de 
8.000 joves. Només en la passada edició, més de 1.500 
nois i noies van presentar solucions innovadores per a una 
millor vida a l’espai. La celebració del desè aniversari es 
va fer a Vitòria-Gasteiz el 16 de setembre.

06 Enfocament

Gran Final FIRST LEGO League 
Tenerife, març del 2020
Els equips guanyadors en els tornejos classificatoris territo-
rials arriben a la Gran Final FIRST LEGO League Espanya 
que, una vegada més, tindrà lloc al Recinte Firal de Santa 
Cruz de Tenerife, els dies 28 i 29 de març. La cita reuneix 

més de 60 equips FIRST LEGO League i 25 equips més del 
programa FIRST LEGO League Jr. D’entre tots els partici-
pants, es classificaran els equips que viatjaran a diferents 
ciutats del món per participar en els tornejos internacionals.

FIRST Tech Challenge és el programa per a joves de 16 a 18 
anys en què dissenyen, construeixen i programen robots 
autònoms i operats per controladors per a participar en 
tornejos en forma d'aliança. Es preparen com a autèntics 
enginyers i treballen habilitats com la planificació, la 
investigació, la col·laboració i el treball en equip.

Enginyeria i 
diversió  
en estat pur

Les STEAM en edats primerenques
FIRST LEGO League Jr. FIRST LEGO League Jr. Discovery

És el nou programa introductori a les STEAM per a captar la curiositat dels més 
petits de 4 a 6 anys i incidir en la descoberta d'aquestes disciplines en l'etapa 
infantil. Estimula la seva curiositat ampliant els coneixements i desenvolupant nous 
hàbits d'aprenentatge.

El programa aposta per despertar l'interès per les STEAM entre nens i nenes de 6 a 9 anys i, 
al mateix temps, els sensibilitza sobre la cura del món que els envolta. Aquesta temporada, 
amb un 23% de creixement de participació, més de 3.200 alumnes participaran en els  
29 esdeveniments FIRST LEGO League Jr. organitzats a Espanya.



Socis per un futur STEAM
Els socis organitzadors, entre els quals hi ha el 20% de les universitats d’Espanya, parcs tecnològics i entitats de promoció 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. 

40 tornejos classificatoris en 32 ciutats
FIRST LEGO League Jr.FIRST LEGO League

01.02.2020
08.02.2020

15.02.2020

08.02.2020

15.02.2020

28-29.03.2020
Recinte Firal de  
Santa Cruz de Tenerife

16.02.2020

22.02.2020

23.02.2020
29.02.2020

07.03.2020

08.03.2020
14.03.2020

15.03.2020

16.02.2020

22.02.2020

23.02.2020
29.02.2020

07.03.2020
08.03.2020
14.03.2020
15.03.2020
21.03.2020

Girona
Barcelona - UPC
Barcelona - UAB
Comunitat Valenciana
Euskadi - Mondragón
Euskadi - Deusto
Euskadi - Donostia
Tarragona - Reus
Balears
Alacant
Almeria
Cadis
Canàries
Galícia
Madrid - UPM
Terrassa
Toledo

Comunitat Valenciana
Euskadi - Mondragón
Euskadi - Deusto
Euskadi - Donostia
Tarragona - Reus
Regió de Múrcia
Alacant
Almeria
Balears
Cadis
Canàries
Galícia
Madrid - UPM
Terrassa

28-29.02.2020

Màlaga
Navarra
Barcelona - La Salle
Granada
Madrid - UCJC
Sevilla
Aragó
Lleida
Salamanca
Vic
Barcelona - IQS
Igualada
Regió de Múrcia
Barcelona - Scientia
Burgos
Huelva
Jaén

Navarra
Màlaga
Granada
Madrid - UCJC
Sevilla
Aragó
Lleida
Salamanca
Vic
Igualada
Regió de Múrcia
Burgos
Jaén
Barcelona - Scientia

FIRST Tech Challenge GRAN FINAL FIRST  
 LEGO League España 29.04-02.07.2020

7-10.05.2020
13-16.05.2020
14-17.05.2020
26-28.06.2020
03-05.07.2020

World Festival Detroit, Michigan (EUA)
FLL Open International Nagoya (Japó)
FLL Open International Greece Tesalonica (Grècia)
FLL Razorback Invitational Arkansas (EUA) 
FLL Open International Brasil Rio de Janeiro (Brasil)
Àsia Pacific Open Invitational Sidney (Austràlia)

INTERNACIONALS FIRST LEGO League
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Col·laboradors STEAM Més de 100 empreses comparteixen l’entusiasme de la Fundació 
Scientia i els programes FIRST per aconseguir que els joves s’apropin 
a les professions STEAM. Gràcies a aquesta suma d’esforços, 
els participants adquireixen coneixements que enriqueixen el seu 
aprenentatge.

Perquè ho puguem entendre tots, ens pot explicar 
com pot incidir la ciència i la tecnologia en la 
configuració de les ciutats?
Actualment a les ciutats es concentra més del 50% de la 
població mundial. Es preveu que per a l’any 2050 arribi al 
70% (més de 6.000 milions). A les ciutats hi ha els grans 
desafiaments (contaminació, aigua, energia, mobilitat, 
residus, habitatge...) i és a les ciutats on hem de trobar 
les solucions per al món en el qual vivim.

Pot apuntar dues coses que s’estiguin fent bé en el 
desenvolupament sostenible i tecnològic urbà?
Les ciutats (intel·ligents) aposten per la utilització de 
les tecnologies, perquè es gestionin d’una manera 
més eficient. Un dels eixos que es prioritza és la 
contaminació, com és l’aposta pel transport públic i 
la restricció de cotxes privats contaminants a favor de 
ciutats més humanes. Un altre element clau és la gestió i 
disminució de residus urbans.

Pot posar algun exemple de com la tecnologia ajuda 
les persones a viure millor a les ciutats?
La bona notícia de la longevitat de les persones 
incorpora el repte que puguin viure amb qualitat de vida 
a casa seva de manera independent. Per exemple, el 
projecte Vincles, una xarxa social perquè avis i àvies 

estiguin en connexió i acompanyats digitalment, no 
només amb la seva família, també amb comerços del 
barri i serveis socials i de salut.

Què destacaria de l’aportació del programa FIRST 
LEGO League per treballar en la solució dels reptes 
de les ciutats actuals? 
Que FIRST LEGO League hagi posat les ciutats com a 
centre dels reptes ens proporciona una gran oportunitat 
perquè tots els joves participants prenguin consciència 
dels problemes de les seves ciutats, plantegin idees 
que donin resposta amb solucions, prototipin i validin 
les solucions a les seves ciutats i, finalment, comuniquin 
i comparteixin les seves conclusions a FIRST LEGO 
League i al món.

Què ens pot dir de les STEAM? 
És molt important que els joves prenguin consciència que 
estudiant enginyeries, ciències i matemàtiques podran 
contribuir a millorar el món. També voldria destacar la “A” 
de STEAM; és la faceta artística i creativa de la nostra 
naturalesa humana. Els arquitectes en són un exemple. 
L’ideal seria que tots tinguéssim la nostra intel·ligència 
lògica, emocional i creativa desenvolupada, i que sempre 
treballéssim amb equips en els quals combinéssim les 
nostres capacitats.

Què destacaria de FIRST LEGO League com a 
plataforma d’aprenentatge cap al futur que els 
nostres joves hauran de construir? 
FIRST LEGO League és una gran plataforma en la 
qual joves de tot el món aprenen a treballar per donar 
resposta als desafiaments plantejats anualment. Un 
espai en què els joves incorporen competències i 
habilitats de comprensió dels problemes, creativitat 
en les solucions, utilització de recursos tecnològics, 
experimentació, gestió de projectes, treball en equip i 
defensa pública de les solucions. També és un espai 
per viure els valors del compromís, la generositat, la 
col·laboració, la inclusió i l’amistat.

Josep M. Piqué

Ambaixador de la temporada
FIRST LEGO League dedicada al 
Repte CITY SHAPER. És president 
de La Salle Technova Barcelona 
i director d’Internacionalització i 
Innovació de La Salle - Universitat 
Ramon Llull. Ha estat conseller 
delegat del 22@ i president de la 
International Association of Science 
Parks and Areas of Innovation 
(IASP), punt de trobada mundial 
dels parcs científics i tecnològics i 
àrees d’innovació.

“A les ciutats hi ha els grans desafiaments del 
món actual i les solucions”

“És molt important que els 
joves prenguin consciència 
que estudiant enginyeries, 
ciències i matemàtiques 
podran contribuir a millorar 
el món”

08 En contraportada


