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Inova expo
Enviada per rserenti el 23/Mai/2018 - 01:15

El passat 16 de maig vam tenir l’oportunitat de participar en el concurs d’Inova Globe.
Tot va començar el divendres 11 del mateix mes, 5 dies abans del que ara ha començat a ser un somni per a
nosaltres 4, Aina Puigdellívol, Isabel Sánchez, Laura Gallardo i Clàudia Ribera.
El objectiu d’aquest concurs era fer un producte per solucionar tres problemes: El comerç de Manresa;
l’Educació i el trànsit. Nosaltres vam triar l’educació ja que és un àmbit que ens influeix molt en les nostres
vides.
Vam tenir l’idea de fer un dispositiu que incorpores una petita pantalla, un projector i un llapis de lectura. Aquest
projector ens mostra una web repartida en diferents apartats com ara: Videos de teoria de totes les assignatures
grabats per els professors, interactuar amb altres instituts, intercanvi de llengües i «live videos» més ben dit,
classes en directe. I moltes altres característiques més.

Vam estar tot el matí al kursaal, fent proves i xerrades sobre persones influents i emprenedors, que van ser molt
interessants. També es va fer un debat.
Finalment a les 11:30 van començar les exposicions. Realment estàvem molt nervioses, hi havien al voltant de 800
persones mirant-nos i cada vegada quedava menys temps per sortir al escenari.
Va acabar el 2n grup i era l’hora, era el nostre moment. Vam fer l’exposició i vam quedar molt satisfetes del
nostre treball.
Era el moment de l’entrega de premis, veient que el 3r premi no ens va tocar a nosaltres vam pensar que ja no
ens tocaria res, i de sobte van anunciar el 2n guanyador...
-CLAI, de l’institut Pius Font i Quer!
No ens ho podíem creure, va ser un conjunt d’emocions i sensacions increïbles! Ara tenim l’oportunitat de viatjar
a Madrid al setembre, a un congrés de les 100 persones més influents del món, i exposar al món el nostre
projecte!
Com de fàcil és que et canvii la vida d’un dia per a un altre.
Aina Puigdellívol, Clàudia Ribera, Laura Gallardo i Isabel Sánchez.
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