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LEGO TURBO 
 

Consisteix en el disseny, construcció i programació d’un robot autònom capaç d’enfrontar-se a 
altres robots de característiques similars amb l’objectiu de recórrer una pista recta de 

carreres i ser el primer que arribe a la meta.  
 
 

Fases: 
 

• Lego Turbo (1r cicle de Primària). Es compon de dues fases: 

- Fase muntatge: l’alumnat ha de muntar el robot específic per a la realització 
de la prova un temps màxim de 20 minuts; si ho requereix, pot utilitzar la 
tauleta tàctil per a seguir els passos de la construcció predeterminada en l’app 
de Lego WeDo 2.0 de Turbo. D’aquesta forma els impulsem a treballar en 
equip i veiem el desenvolupament del seu propi disseny. 

- Fase competició: segons normativa establida. 
 

 
 

Característiques dels robots: 

 
• El robot Torbo ha de ser autònom. Només pot estar connectat a una tauleta tàctil o PC 

via bluetooth per a començar la programació No pot disposar de comunicació amb 
l’exterior amb aparells com comandaments de radiocontrol. D’igual manera, no pot ser 
manipulat des de l’exterior durant el transcurs de la carrera, ni pot dividir-se en 
diverses parts durant el transcurs de la competició. 

• El robot ha d’utilitzar una programació base 
 com la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

• En la programació ha d’usar-se el sensor de moviment com a activador del motor del 
robot. Aquesta norma és de caràcter obligatori. 

• Només es permet l’ús de material Lego WeDo. Els equips han de portar el seu 
material completament desmuntat en una caixa. 

• El pes màxim: 1 kg.  
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• Han de portar incorporat, en el seu disseny, un pal de 15 cm que permeta col·locar-hi 
un dorsal amb el nom identificatiu. 

• Dimensions màximes: 25 cm x 12 cm sense importar l’alçària ni el pal.  
• S’aconsella realitzar el muntatge del robot “Turbo”, inclòs en el programari de Lego 

WeDo 2.0 per a la competició. No obstant això, es permet l’ús de qualsevol robot que 
s’emmarque dins de les característiques anteriors i els construïsquen íntegrament els 
participants. 

• Els robots estan limitats a un motor i un sensor de moviment. 
• Es permet que els robots vagen tematitzats. 
• El robot no pot: disposar de peces que puguen danyar el robot contrari (parts tallants, 

navalles, serres, pues, etc.). 
 

L’incompliment d’algun d’aquests punts és motiu de desqualificació del robot. 
 
 
 

Aparellaments (TURBO) 
 

Dies abans de la competició, l’organització ha de comunicar els aparellaments i la llista de 
participants per pista als equips via correu electrònic. Els aparellaments es faran per sorteig: 

- Si algun participant no es presentara en la competició se’l declararia com a absent, per 
tant, el seu carril corresponent en la carrera quedaria buit. D’igual forma, succeiria si 
algun equip fora desqualificat abans de la fase de carreres. 

- Les carreres estaran formades per 4 robots. 
- En cada carrera es classifiquen per a la següent tanda els 2 cotxes que arriben més 

prompte a la línia de meta.    
 
Depenent del nombre de robots inscrits i el desenvolupament de la competició, l’organització 
es reserva la decisió de modificar el desenvolupament d’aquestes rondes classificatòries, previ 
avís als participants. 
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Pista de carreres 

 
• La pista consta de 4 carrils de 3 metres de longitud i 30 cm d’ample, separats entre si 

per una línia negra de 2 cm de grossària.  
• Material: el material de la pista és una lona 10 Frontlit. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plànol de la zona de competició 
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Punt de trobada: zona d’accés 
 

Després de passar pel mostrador d’acreditació on els equips rebran els dorsals i la informació 
del seu posicionament en les àrees de Muntage i Competició, es dirigiran a l’àrea de Muntatge, 
on han d’esperar amb el seu material que comence la primera Fase de Muntatge, prèvia a la 
competició, que apareixerà en una pantalla central. 
 
És important que tots els equips porten el dorsal perquè en siga més fàcil la identificació i, una 
vegada finalitzada la fase de muntatge, puguen accedir a la zona de competició sense retards.  
 
Es prega als equips que tinguen puntualitat a l’hora d’arribada i, en cas de sorgir algun 
inconvenient que els impedisca acudir a la competició, ho comuniquen per correu electrònic 
dies abans de la competició.  
 
Si un equip no acudeix al punt de trobada abans de l’inici de la fase de muntatge, serà 
desqualificat i el seu carril en la pista quedarà buit. Si algun equip es donara de baixa durant la 
competició, hauria de comunicar-ho a la taula de control de la competició. Prèviament s’ha 
d’informar els participants de l’hora d’inici de la fase de muntatge de cada tanda. 
 
 
 

Competició: LEGO TURBO 

 

Fase muntatge: 
Lloc:   Zona de muntatge 
Durada:   20 minuts  
 
1. Els equips han de col·locar el seu material sobre les taules de muntatge.  
2. Abans de l’inici de la fase de construcció, els jutges han de revisar que no hi ha peces 

encaixades (totes les peces han d’estar completament desmuntades).  
3. Els participants disposen de 30 minuts com a màxim per al muntatge complet, 

personalització i realització de proves que consideren necessaris.  
4. Una vegada passat el temps de muntatge, les caixes dels participants quedaran tancades, 

no es podrà afegir cap peça extra als muntatges i els jutges procediran a segellar-les amb 
cinta. Qualsevol addició de peces o modificació de les utilitzades sense consulta prèvia a 
un jutge serà motiu de sanció i possible desqualificació de la competició. 

5. Els participants han d’anar a la taula de control assignada de la competició on el jutge, 
procedirà al mesurament i pesada de cada robot per comprovar que s’ajusten a les bases. 
En cas que no complisquen les mides i pesos establits en les bases, hauran de modificar el 
robot o l’equip serà automàticament desqualificat. 

6. Acabada esta fase i després d'haver obtingut la conformitat de la taula de control, els 
participants passaran a la zona de competició on esperaran el seu torn de participació. 
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Fase: Competició 
 
Els participants s’han de dirigir a una zona habilitada on esperaran a la seua zona assignada el 
seu torn per a iniciar la fase de la competició. L’organització ha d’enviar un plànol definitiu 
amb el recorregut que cal cobrir abans de la competició. 
 

Inici: 
• Els equips participants han d’accedir a la zona de competició. 
• És obligatori que els participants dels equips encaixen tant a l’inici com al final de la 

prova. 
• A l’inici de la carrera, és necessari que els robots se situen just darrere de la línia 

negra d’eixida, no se situaran sobre aquesta línia o traspassant-la amb alguna zona del 
disseny. Aquesta acció l’han de revisar els jutges de pista i el seu incompliment pot ser 
motiu de desqualificació. 

• Una vegada situat el robot; un integrant de l’equip ha de portar la tauleta tàctil per a 
activar la programació del robot, mentre que un altre ha de situar-se darrere del robot 
amb una tauleta, que se li facilitarà per a la competició, la qual servirà per a activar el 
moviment del robot. Quan els equips estiguen disposats, el jutge indicarà, 
primerament, l’activació de la programació de la tauleta tàctil; al cap de poc, es farà 
una segona indicació perquè aquells que es troben després dels robots, abaixen la 
tauleta de manera que siga detectada pel sensor de moviment per a activar la 
programació d’aquest. 

• Si el jutge, a l’inici de la carrera, observa que hi ha hagut alguna interrupció en l’eixida, 
podrà reiniciar la carrera. Aquesta acció només pot fer-se una vegada. 

• La prova és eliminatòria. Els dos primers equips que creuen la línia de meta passen a la 
següent per competir entre la resta de classificats, i així successivament fins a la 
carrera final de les diferents fases.  

• Els guanyadors de cada fase, romandran en el lateral dret de la zona de competició fins 
a la finalització de la competició. Els equips que no passen a la següent fase 
abandonaran la zona. 

 

Carreres:  
 

• Rondes: els equips s’enfrontaran en una carrera per passar d’una tanda a la següent 
fins a aconseguir un guanyador de fase. 

• Si un robot envaeix un carril contrari o xoca amb un altre robot, la carrera continuarà 
fins que algun dels robots creue la línia de meta. En cas que els 4 robots es desviaren o 
quedaren immobilitzats, es podria repetir la carrera. 

• Si algun equip té algun problema de sincronització amb la tauleta tàctil, ha d’indicar-
ho al responsable de l’equip, que ha d’informar-ne qualsevol dels jutges del 
campionat per solucionar el problema com més prompte millor. 
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Finals de la competició:  
 

Entre els guanyadors de les 4 fases se celebrarà la carrera final de la competició. L’equip 
guanyador d’aquesta carrera es proclamarà campió de la competició. 
 
 

Condicions de victòria: 
 

• En cada carrera, excepte en la final, es proclamaran guanyadors, aquells 2 robots que 
arriben abans a la línia de meta. S’entén per arribar a la línia de meta el moment en el 
qual la part frontal del robot toque aquesta línia. 

• En cas d’algun dubte sobre l’arribada a meta, s’ha de consultar el vídeo 
d’enregistrament de la carrera per a solucionar qualsevol dubte. 

• Si es donara el cas en què, en una carrera, només es trobaren 2 equips a competir per 
absència o desqualificació prèvia de la resta, els dos equips passarien a la següent 
ronda. 

 

 
Combats nuls: 
 

• Si algun equip es precipita en alguna eixida, s’ha de declarar nul·la i fer un segon intent 
d’eixida. Si després d’aquest segon intent, algun equip torna a precipitar-se en l’eixida, 
se’l penalitzarà endarrerint-lo 2 posicions en la classificació de la carrera. 

 

 

Motius de desqualificació:  
 

Es penalitzarà i, per tant, suposarà la desqualificació immediata per part del robot causant, en 
els següents supòsits:  

• No ajustar-se a les dimensions establides. 
• No comparéixer a la zona de muntatge, degudament acreditat, abans de l’inici de la 

fase de muntatge.  
• Provocar un segon cas d’eixida nul·la. 
• Dividir-se en diverses parts o llançar-les a un robot contrari. 
• Provocar desperfectes en l’àrea de competició.  
• La utilització de dispositius que llancen líquids, sòlids o gasos als oponents, o contra 

l’àrea de combat.  
• L’ús de dispositius inflamables.  
• L’ús de dispositius que puguen ser motiu de danys, tant materials com a físics referits a 

persones.  
• Insultar o agredir membres de l’organització, així com la resta de competidors. 
• Interferir en el transcurs d’una carrera (tocar un robot, colpejar la pista, molestar un 

contrari, etc.) 
• Manipular el robot de forma externa per qualsevol mitjà, una vegada haja començat el 

combat sense l’autorització del jutge. 
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Reclamacions:  
 

El responsable de l’equip pot informar de possibles sospites d’incompliment de la normativa 
per part d’algun contrincant al jutge de pista, sempre que es faça immediatament abans o 
després de la seua participació en la prova. El jutge de pista ha de decidir si és fundat l’al·legat 
i, en cas que així siga, imposar les sancions oportunes. 
 
 
 
 

 

 


