NOTÍCIA

Montcada i Reixac, 13 de març de 2017

Cap a Logroño!
El grup Enquiropats de 4t d’ESO marxa aquest divendres a
la final estatal de la First Lego League a La Rioja
El grup Enquiropats, format
pels alumnes de 4t d’ESO
de La Salle Montcada, Marc
Grau, Josep Paredes, Arnau
Rocamora, Aina Sánchez i
Cèlia Solano, marxaran
aquest divendres a la final
estatal de la First Lego
League, a Logroño.
“No és gens fàcil i estem
nerviosos”,
“Estem
eufòrics”, “En tenim moltes
ganes” , “ Volem fer una
bona competició”... Diuen els alumnes que han aconseguit ser els vencedors del torneig
classificatori que es va celebrar a la Universitat Autònoma de Barcelona el passat 4 de
febrer. Mentrestant els professors se senten molt orgullosos i satisfets perquè, passi el
que passi a la final, el simple fet de ser-hi ja és una bona recompensa a la dedicació,
l’esforç i la feina tan ben feta d’aquests joves.
Tanmateix, el grup Enquiropats no va ser l’únic equip de La Salle Montcada que va rebre
algun reconeixement al torneig classificatori realitzat a la UAB.
PREMI
Joves Promeses

NOM DE L’EQUIP
Lego Addicted (1r d’ESO)

Millor entrenador/a
Emprenedoria

Robot League (4t d’ESO)

COMPONENTS
Dani
Jiménez,
Daniel
González, Martí Toldos,
Miquel
Márquez, Toni
Muñoz, Miquel Lorenzo i
Marcos Carrasco.
Laia Castiella (1r de
Batxillerat)
Marta Chica, Alba Olivé,

Guanyadors del torneig

Enquiroptats (4t d’ESO)

Sergi
Pernia,
Carlos
Yuguero, Dylan Alvarez i
Alejandro Orenes.
Marc Grau, Josep Paredes,
Arnau Rocamora, Aina
Sánchez i Cèlia Solano

A Logroño, els cinc integrants de l’equip Enquiroptats provaran de conquerir alguna de les
places que donen l’oportunitat de participar en tornejos internacionals. Saben que no
serà fàcil, però des que es van classificar han treballat dur i han dedicat moltes hores per
tal de millorar el seu robot i el projecte científic que hi presenten.
El robot ha de superar un seguit de
proves que els donen punts, a més de
ser avaluat tant en el disseny com en la
programació. No obstant això, la FLL és
molt més que robots, els participants
han de trobar una solució a un
problema que planteja l’organització
del torneig. Els Enquiroptats han trobat
la resposta –com els seu nom indicaen els quiròpters (ratpenats) i
l’augment de la seva població al nostre
municipi que seria beneficiosa, entre
d’altres motius, per a la reducció de la població de mosquits. La consecució d'aquesta
solució implica la construcció de capses niu per a aquests mamífers- tasca en què han
rebut l'ajut de companys d’altres cursos i la seva instal·lació en diferents llocs de
Montcada i Reixac.
“L'expedició” que anirà a la capital riojana està formada pels 5 integrants dels
Enquiroptats, els seus entrenadors i alguns exparticipants de la FLL que han volgut donarlos un cop mà.
Entrenadors i participants volen donar les gràcies a la Direcció del centre, a l'AMPA, als
companys d’altres cursos, la resta de professors i, en general, a tota la comunitat
educativa que ha fet costat als Enquiroptats i al seu projecte.
Per a La Salle Montcada,
la robòtica i las ciències de la computació són una aposta clara de futur i aquest projecte
n’és la prova.
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