
  

 

Manlleu, 5 de desembre de 2018 

Benvolgudes i benvolguts, 

Tal com us vam informar en la reunió de pares del setembre, aquest 

curs hem renovat el FAIG de 2n. Des de l’inici de curs estem treballant 

el PIC Científic “Repte STEAM” amb el repte de la FIRST LEGO LEAGUE 

d’aquest curs INTO ORBIT que tracta el tema de l’espai. 

Els equips estan treballant en el projecte científic,  el repte que han 

escollit, i a l’aula Steam amb el joc del robot: programació i superació 

de les missions. Ja tenim la data del torneig classificatori a la UVIC, és 

el proper 9 de febrer. Més endavant, ja us informarem dels horaris i 

programa previst per a aquell dia, i així , els qui ho desitgeu, ens hi pugueu acompanyar. 

Com ja sabeu participarem en aquest torneig classificatori a la UVIC amb 3 equips FAIG de 2n, de 8 a 10 alumnes 

cadascun. Participar a la First Lego League és una experiència educativa emocionant i inspiradora per als alumnes, i 

que té com a objectiu desvetllar vocacions en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, tot posant en pràctica valors com el 

treball en equip, la innovació, la inclusió i la creativitat. En aquesta 13a edició hi participaran 530.000 joves, de 10 a 16 

anys, de 95 països de tot el món. 

Per això, aquests dies, abans de les vacances de Nadal, us volem presentar dues activitats que realitzarem a l’escola 

de cara a organitzar i preparar la nostra participació en la First Lego League. 

 Vine a practicar amb el robot i col·labora amb la Marató! Dissabte 15 de desembre de 10 a 13 h. Obrirem 

l’aula STEAM perquè els alumnes puguin venir a practicar amb els robots i ensenyar a les famílies que ho 

desitgin com treballen el Joc del Robot i com superen les missions. Els que ens acompanyeu, si ho desitgeu, 

podreu col·laborar amb la Marató 2018 “La investigació dona vida” -  Càncer (entrada per la porta del Patronat 

C/ Enric Delaris,60). 

 MICRO FIRST LEGO INTO ORBIT LA SALLE MANLLEU. Dijous 20 de desembre de 9,30 a 12,45 (descans de 

10,30 a 10,55 h). La Micro First Lego interna a l’escola té com a objectius avaluar aquesta part del treball 

realitzat fins ara, i seleccionar els 3 equips que ens representaran al torneig classificatori de la UVIC. Els equips 

escollits es completaran amb alumnes d’altres equips que hagin treballat bé les dues activitats del repte. Tots 

els equips hauran de presentar oralment el seu projecte científic davant d’un tribunal de professorat i 

demostrar com superen les missions amb el joc del robot davant dels àrbitres. Aquestes dues activitats també 

les hauran de realitzar en el torneig classificatori de Vic. Us convidem a les famílies a assistir a la Micro First 

Lego (entrada per la porta del Patronat C/ Enric Delaris,60). 

 

Els horaris previstos per a aquesta Micro First Lego League INTO ORBIT La Salle Manlleu són: 

 

 
HORARI 

AULA STEAM 
(cada equip farà 2 rondes de 

2,5 minuts cadascuna) 

PRESENTACIÓ PROJECTE 
CIENTÍFIC 

(5-8 min cada equip) 
AULA 2n A 

PREPARACIÓ PRESENTACIÓ 
TREBALL PROJECTE 

9,30 a 10,30 Equips: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Equips: 7, 8, 9, 10, 11 i 12 Equips: 13, 14, 15, 16, 17 i 18 

10,30 a 10,55  PATI 

10,55 a 11,50 Equips: 7, 8, 9, 10, 11 i 12 Equips: 13, 14, 15, 16, 17 i 18 Equips 1, 2, 3, 4, 5 i 6 

11,50 a 12,45 Equips: 13, 14, 15, 16, 17 i 18 Equips 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Equips: 7, 8, 9, 10, 11 i 12 

Ens acomiadem esperant poder comptar amb vosaltres en alguna d’aquestes activitats.  

Atentament, 

L’EQUIP DIRECTIU I L’EQUIP DE TUTORS DE FAIG DE 2n d’ESO 

 


