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DESCRIPCIÓ DEL VIATGE

SORTIDA
Dimecres 14 de novembre

Barcelona a Istambul 11:55 h – 17:25 h 

Escala de 3h 30 min

Istambul a Bangkok  20:55 h a 10:05 h

Escala d'unes 6 h. Hem d'agafar la maleta i tornar a facturar-la. 

Bangkok a Chiang Mai  16:20 a 17:40 h

Chiang Mai a Bangkok

El dilluns 19 a les 18:10 h volem cap a Bangkok per visitar-la durant 2 dies.

TORNADA
Dimecres 21 de novembre

Bangkok a Istambul 22:50 h – 05:45 h

Escala de 3 h

Istambul a Barcelona  8:45 h – 10:25 h



ESTADA

CHIANG MAI   dijous 15 al dilluns 19 de novembre

Inclou:

4 nits amb esmorzar inclòs en un hotel buscat per l’organització amb la resta d’equips

Trasllats aeroport - hotel - aeroport i de l’hotel a l’espai de competició

Dinar de divendres, dissabte i diumenge

Sopar de divendres i dissabte

BANGKOK dilluns 19 al dimecres 21 de novembre

Hotel Feung Nakorn Balcony Rooms and Café

Inclou:

2 nits amb esmorzar inclòs

https://www.booking.com/hotel/th/feung-nakorn-balcony-rooms-and-cafe.ca.html?aid=376398;label=booking-name-uC17acxPtZs6AZ52IiipRAS267724913994:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg:fi:tikwd-65526620:lp9047032:li:dec:dm;sid=75627ab75464b822109930dfe7ac6de4


PLANIFICACIÓ

DIMECRES 14

A les 10 caldria ser a Barcelona per sortir a les 11:55 h

Escala de 3 hores i mitja a Istambul

Nit a l’avió

DIJOUS 15

Arribada a Bangkok a les 10 del matí.

Escala d’unes 6 hores a Bangkok. Aprofitarem per fer canvi de moneda, tema

telèfon, visat Raul, i si podem sortir una mica ho farem...

Arribada a Chiang Mai a les 17:40 on ens esperarà un mitjà de transport per

portar-nos a l’hotel.

Sopar a l’hotel o als voltants.



PLANIFICACIÓ

DIVENDRES 16

Esmorzar

De les 8 a les 18 h estarem al concurs.

Registre i pràctiques

Dinar a càrrec de l’organització

De les 16 a les 17 h Cerimònia d’inauguració

Retorn a partir de les 18h i sopar a l’hotel.

DISSABTE 17

Esmorzar

De les 7:30 a les 20:30 estarem al concurs

9h Inici muntatge del robot

Dinar a càrrec de l’organització

18h Final competició 

18:30-20:30 Festa d’amistat

Retorn a partir de les 20:30h i sopar a l’hotel.



PLANIFICACIÓ

DIUMENGE 18

De les 8 a les 15 h estarem al concurs.

Competició de 9 a 13h

Dinar a càrrec de l’organització

A les 14h Cerimònia de clausura i entrega de premis

Retorn a partir de les 15h a l’hotel.

Tarda de turisme i sopar (wats, Sunday night market)

DILLUNS 19

Esmorzar

Matí de turisme (Doi Suthep)

Trasllat a l’hotel i vol a Bangkok a les a les 18:10 h.

Sopar a l’hotel o als voltants.

DIMARTS 20

Esmorzar

Dia de turisme a Bangkok (Wat Phara Kaew, Wat Arun,

Wat Pho, Siam center…)



PLANIFICACIÓ

DIMECRES 21

Esmorzar

Turisme a Bangkok (Floating market)

A les 22:50 surt el vol en direcció Istambul i Barcelona

Nit a l’avió.

DIJOUS 22

Arribada a Barcelona a les 10:25 h.



Chiang Mai International Exhibition and

Convention Centre (CMECC)

http://www.cmecc-mice.com/frontend/web/index.php?r=site/index


Doi Suthep

Wat Chedi Luang

Wat Muen Ngoen Kong

CHIANG 

MAI



SIAM CENTER

WAT PHRA KAEW

WAT ARUN

FLOATING MARKET DAMNOEN SADUAK

WAT PHO

BANGKOK



MASTERS PRESS
Objectiu: Fer un producte informatiu.

• És un treball en equip.

• Té per objectiu informar.
• Ha de ser amb anglès.

Mitjà de comunicació: Institut els Planells

Agència de premsa MASTERS PRESS /enviats especials Ada, Gerard, Laia, Serni, Teresa.

Seguiment de la Final Internacional World Robot Olympiad i els seus participants, en concret dels LEGO MASTERS

Raul i Xènia.

1. Elaborarem una crònica diària. El producte final es publicarà en el bloc del centre. Blog Lego

2. Vídeo documental. Gravarem i editarem. Aprofitarem el material per Kontent Films.

La productora americana Kontent Films treballa amb la World Robot Olympiad Association per produir un

documental de 30 minuts sobre la Final Internacional i els seus participants. El director, Mark Decena, i la

productora, Laura Marks, han seleccionat alguns equips per fer-ne un seguiment i explicaran la història del seu

procés, progrés i passió en la construcció dels seus robots. El documental seguirà els participants de l'equip per

presentar com són i com preparen la competició.

https://www.kontentfilms.com/

https://agora.xtec.cat/ieselsplanells/categoria/equiplego/
https://www.kontentfilms.com/




DADES TÈCNIQUES

Maletes:

- Facturem una maleta de fins a 15kg.

- Cada passatger pot portar un equipatge de mà amb un pes

màxim de 8kg i unes dimensions màximes de 55 x 38 x 20 cm.

En aquest equipatge de mà, com a màxim 100 ml de líquid.

Hotel:

- Adaptadors endolls a sistema europeu. Sembla que estan

disponibles...

- Servei Wifi gratuït

Documentació necessària

- Passaport en vigor 6 MESOS i DNI

- Només necessita visat el Raul (visat a l’aeroport).

- Autorització pares als mossos per sortir (no obligatori, però

aconsellable)

- Autorització pares per entrar



DADES TÈCNIQUES

CANVI HORARI: 6 hores de diferència

CANVI MONEDA: a Tailàndia

ADAPTADOR: hem vist que fàcilment en trobarem a l’hotel o el podem comprar allà

directament a molts punts...

MÒBIL: recomanat no trucar ni rebre trucades. Trucar per whatsapp i Wifi

Treure dades mòbils en itinerància.

Nosaltres comprarem una tarja amb un número tailandès per poder estar sempre

connectats.

FARMACIOLA I VACUNES

Només cal comprar de manera individual el repel·lent de mosquits, l’after-bite i el protector

solar, i allò que cada família consideri.

Nosaltres portarem una farmaciola amb els productes recomanats per la infermera Pilar.

MOBILITAT A CHIANG MAI I BANGKOK: taxi, tuk-tuk o autobús. 3 grups amb 3 adults

ASSEGURANÇA DE VIATGE



PREVISIÓ METEOROLÒGICA



WRO
WRO Thailand 2018

http://www.cmecc-mice.com/frontend/web/index.php?r=site/event_detail&id=49




#passióperlarobòtica #projectesqueenamoren #compartimexperiències #elsplanells


