
Informació general

CosmoCaixa, 23 de febrer de 2019

1. DIVERTIM-NOS!!!!!!

2. Puntualitat. 10 minuts abans de l’exposició i del lliurament de medalles, els equips heu d’estar 

preparats davant la porta d’accés.

3. Els voluntaris i l’Organització estem per ajudar-vos i resoldre els vostres dubtes.

4. Tothom ha de portar les acreditacions visibles durant tota la jornada. 

5. Vigileu les vostres pertinences. L’Organització no es responsabilitza de danys o pèrdues.

6. Les exposicions es faran de 10.00 a 13.00 a les sales Alfa, Beta, Gamma, Sigma, Lambda i 

Àgora (Planta -2). 

7. Hi haurà un espai disponible a la Zona Exposició Temporal (Planta -5) per exposar les 

maquetes dels equips FIRST LEGO League Jr.

8. A la zona d’exposició i a les sales de presentacions no està permès accedir-hi amb menjar o 

begudes.

9. Torneu a llegir el punt 1!

Informacions pràctiques

esdeveniment

Transport:

• Autobusos: H2, H4, V13, V15, V17,V19, 

22, 73, 75, i 196

• Ferrocarrils de la Generalitat (FGC):  L7, 

estació CosmoCaixa -Avinguda Tibidabo

• Per carretera: Sortides 6 i 7 de la Ronda 

de Dalt

• Aparcament: Aparcament SABA –

CosmoCaixa, de 7 a 23

• Aparcament autocars: Ronda de Dalt

• Lloc:    CosmoCaixa

Carrer d’Isaac Newton, 26

08022 Barcelona

• Data i horari: 23 de febrer de 2019, 

de 09.15 a 14.00

• Telèfon d’emergències : 112

• Telèfon de l’Organizació: 616 611 410

Més informació a: 

Web: www.firstlegoleaguejunior.cat

E-mail: info@firstlegoleague.es



• 09.15: Entrada al recinte d’equips i públic.

• Registre: de 09.15-10.30 Planta – 1. 

Equips del núm.  1 – 30: 9.15 – 10.00

Equips del núm. 31 – 60: 10.00 – 10.30

• Pel registre només cal que s’apropi l’entrenador al mostrador un cop han arribat tots els 

participants. El punt de trobada de l’equip és la plaça de la Ciència (Planta -1).

• Us lliurarem: acreditacions per participants i entrenador, una entrada de grup per accedir 

al recinte, programa de la jornada.

• Aquells que no hàgiu pujat les autoritzacions dels drets d’imatge dels participants a la 

plataforma, porteu les en mà el dia del Torneig, una per participant.

• Deixeu els vostres abrics, motxilles i coses que no utilitzeu al guarda-roba. Es tancarà amb 

clau i no s’hi podrà accedir fins al final del torneig. L’ organització no es fa responsable dels 

objectes dipositats.

• Seguiu els cartells de senyalització i les indicacions dels voluntaris.

• Els equips han de portar els seus portàtils en cas de que vulguin presentar via PowerPoint, 

que es podran connectar mitjançant VGA al projector de vídeo de cada sala. Si la vostra 

connexió és diferent, porteu el vostre adaptador. Les sales disposen d'àudio i un micròfon.

• 10.00 – 13.00: Exposicions a les sales Alfa, Beta, Gamma, Sigma, Lambda i Àgora (Planta 

-2) i maquetes a Zona d’Exposició Temporal (Planta -5). 

• A partir de les 11.15h: Lliurament de medalles a l’Auditori (Planta -2)  als equips que ja 

hagin fet l’exposició, segons programa. 

• Disposeu de cafeteria a les plantes -1 i – 5 del CosmoCaixa.

• Recomanem que els equips porteu un petit esmorzar per reposar forces! 

• Les famílies i acompanyants se’ls lliurarà una entrada individual per accedir al CosmoCaixa

a partir de les 9.45h.

Organitzant la Jornada

Per qualsevol dubte us podeu dirigir al punt d’informació 

(Auditori, a la Planta -2)



B. PRESENTACIÓ DE PROJECTES

ALFA, BETA, GAMMA, SIGMA, LAMBDA i ÀGORA  (Planta -2) 

• Les sales de presentació es troben, a la planta -2, l’accés de la sala Lambda és pel Jardí 

dels Pins.

• Trobareu la sala en la que presenteu als horaris detallats. 

• Els equips que presenteu a les 10:00h heu d’anar directament a la vostra sala de 

presentació una vegada acreditats. La resta d’equips sortiu 15 minuts abans de la Zona 

d’exposició per arribar en temps a la sala.

• Cada un dels equips tindrà 10 min. per a presentar i 5min. de preguntes amb els científics. 

• A la sala de presentació tindreu un projector, una entrada d’àudio i un micròfon. 

• En cas que necessiteu ordinador, podeu portar el vostre. Les sales no disposen 

d’ordinadors. 

• Per respecte als equips, no es pot entrar ni sortir de la sala fins que els científics ho diguin. 

Aprendreu el que han treballat els demés equips!

Presentacions

A. ZONA EXPOSICIÓ (Planta -5)

• Tots els equips tindreu una taula on col·locar la maqueta i un suport on col·locar el pòster 

il·lustratiu. 

• Mentre sigueu a la zona expositiva expliqueu la vostra maqueta als altres equips i visitants. 

Aprofiteu també per conèixer els projectes dels altres equips, visiteu-los i compartiu 

experiències. 

• Disposareu d’un punt de corrent elèctric per endollar el vostre ordinador, en cas de portar-

lo.

• La zona expositiva estarà supervisada pels voluntaris, però cal que us feu responsables 

del vostre material.



Lliurament de medalles

LLIURAMENT DE MEDALLES – AUDITORI – PLANTA -2

• El lliurament de medalles tindrà lloc a l’Auditori. Es realitzarà en 4 torns per poder donar 

cabuda a tothom.

• A partir de les 11.15 hores, i una vegada fetes les presentacions, els equips  passaran a 

recollir el seu reconeixement.

• L’ entrada i sortida dels equips a l’Auditori es realitzarà per la planta – 3. Heu d’estar 15 

minuts abans que comenci l’acte davant dels ascensors. Comptareu amb la col·laboració 

dels voluntaris que us guiaran.

• Tindreu reservades les primeres files per als equips.

• L’aforament és limitat. Els pares han d’entrar per la porta de l’Auditori que es troba davant 

de la Sala Alfa (Planta -2) i per la de l’esquerra quan surtin al final de la cerimònia.

• El Punt de trobada amb els pares és la Zona d’Exposició (Planta -5). Indiqueu-ho als pares 

per no fer tap a la sortida de l’Auditori.

Recordeu que la puntualitat és la clau de l’èxit del vostre equip.

Gràcies per la vostra col·laboració i per gestionar els vostres 

equips i acompanyants durant la jornada.   


