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Full de Valoració Valors FIRST 
 

 

 

 

Els Valors FIRST han de mostrar-se durant les presentacions de l'equip. Tots els membres haurien 

d'estar demostrant els Valors FIRST en tot allò que fan. Aquest full de valoració s'usa per a recollir els 

Valors FIRST observats durant la sessió. 

 

Comentaris 

Bona feina Penseu en 
 
 
 
 
 

  

 

Per què és “exemplar” 

  

DIVERSIÓ – L’equip mostra clarament com s’ha divertit i ha celebrat tot el que ha après. 

COL·LABORACIÓ – L’equip mostra clarament com ha treballat en equip durant la temporada. 

INCLUSIÓ – L’equip demostra respecte i accepta les diferències entre el seus membres.  

IMPACTE – L’equip aplica allò que aprèn per tal de millorar el món. 

INNOVACIÓ – L’equip és creatiu i persistent per a resoldre els problemes. 

DESCOBRIMENT – L’equip explora noves idees i habilitats. 

EN 

DESENVOLUPAMENT 
Alguns exemples  

observats en l’equip. 

2 

ACONSEGUIT 
Múltiples exemples 

observats en  

en l’equip. 

3 

EXEMPLAR 
 

 

 

4 

Número 

Equip 

Nom  

Equip 
Sala 

INICIAT 
Exemples mínims 

observats en  

l’equip. 

1 
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Full de Valoració  

Projecte d’Innovació  
 

 

 
L’equip ha de mostrar els seus assoliments als jutges en cadascun dels criteris. Aquest full de 
valoració ha de completar-se en finalitzar la presentació del Projecte d'Innovació. 
Marqueu una casella en cada criteri per a indicar el nivell aconseguit per l'equip. Si l'equip és 
exemplar en un ítem, anoteu un breu comentari en el quadre EXEMPLAR. 

 

INICIAT 

 1 

EN DESENVOLUPAMENT 

 2 

ACONSEGUIT  

3 

EXEMPLAR 

4 

Com destaca l’equip? 

IDENTIFICACIÓ - L’equip ha definit clarament el problema i l’ha investigat correctament. 

Problema no definit clarament Definició del problema 
parcialment clara 

Definició del problema 
totalment clara 

  

Investigació mínima 
Investigació parcial i de 
poca qualitat  

Investigació àmplia i 
de qualitat 

 

DISSENY - L’equip ha generat idees innovadores de forma independent abans de seleccionar i planificar quina desenvolupar. 

Pocs indicis de generació 
d’idees per part de l’equip 

Bastants indicis de generació 
d’idees per part de l’equip 

Molts indicis de generació 
d’idees per part de l’equip 

  

Planificació mínima per part 
d’alguns membres de 
l’equip 

Planificació efectiva per part 
d’alguns membres de l’equip 

Planificació molt efectiva por 
part de tot l’equip 

 

CREACIÓ – L’equip desenvolupa una idea original o es basa en una d’existent usant un prototip de model/dibuix per a representar la seva solució. 

Solució innovadora 
mínimament desenvolupada 

Solució innovadora 
parcialment desenvolupada 

Solució innovadora 
totalment desenvolupada 

  

Sense model/dibuix de la 
solució 

Model/dibuix simple que 
ajuda a compartir la solució 

Model/dibuix detallat que 
ajuda a compartir la solució 

 

ITERACIÓ – L’equip ha compartit les seves idees, recopila aportacions i inclou millores a la seva solució. 

Poca compartició de la seva 
solució 

Força compartició de la seva 
solució 

Molta compartició de la seva 
solució 

  

Pocs indicis que la solució 
proposada s’hagi millorat des 
del seu inici 

Bastants indicis que la solució 
proposada s’hagi millorat des 
del seu inici 

Molts indicis que la solució 
proposada s’hagi millorat des 
del seu inici 

 

COMUNICACIÓ – L’equip ha realitzat una presentació creativa i efectiva de la seva solució actual i ha creat impacte en els usuaris.  

Presentació poc 
atractiva 

Presentació atractiva Presentació molt atractiva   

La solució i l’impacte 
potencial no són clars 

La solució i l’impacte potencial 
són parcialment clars 

La solució i l’impacte potencial 
són totalment clars 

 

Comentaris 

Bona feina Penseu en 
 
 
 
 
 

  

Número 

Equip 

Nom  

Equip 

Sala 
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Full de Valoració Disseny del Robot   
 

 

 
 
L’equip ha de demostrar els seus assoliments als jutges en cadascun dels criteris. Aquest full 
de valoració ha de completar-se en finalitzar la presentació del Disseny del Robot. 
Marqueu una casella en cada criteri per a indicar el nivell aconseguit per l'equip. Si l'equip és 
exemplar en un ítem, anoteu un breu comentari en el quadre EXEMPLAR.  

 

INICIAT 

1 

EN DESENVOLUPAMENT  

2 

ACONSEGUIT 

3 

EXEMPLAR 

4 

Com destaca l’equip? 

IDENTIFICACIÓ - L'equip té una estratègia per a resoldre les missions clarament definida i ha explorat les habilitats de construcció i programació 

necessàries. 

Sense estratègia clara per a 
resoldre les missions 

Estratègia parcialment clara 
per a resoldre les missions 

Estratègia totalment clara per 
a resoldre les missions 

  

Part de l’equip ha après 

habilitats de construcció i 
programació 

Gairebé tot l’equip ha après 
habilitats de construcció i 
programació 

Tot l’equip ha après habilitats 

de construcció i programació 

 

DISSENY - L'equip ha realitzat dissenys innovadors i un pla de treball clars, buscant ajuda en cas de ser necessària. 

Pocs indicis d’un pla de 
treball efectiu 

Bastants indicis d’un pla de 
treball efectiu 

Molts indicis d’un pla de 
treball efectiu 

  

Explicació mínima de les 
innovacions del robot i de la 
programació 

Explicació parcialment clara 
de les innovacions del robot i 
de la programació 

Explicació totalment clara de 
les innovacions del robot i de 
la programació 

 

 CREACIÓ - L'equip ha desenvolupat una solució efectiva del robot i de la programació que s'ajusta a la seva estratègia per a resoldre les missions. 

Funcionalitats limitades dels 
accessoris o sensors del 
robot 

Desenvolupament de 
funcionalitats dels accessoris o 
sensors del robot 

Bones funcionalitats dels 
accessoris o sensors del 
robot 

  

Sense explicació clara de 
com la programació fa que 
el robot actuï 

Explicació parcialment clara de 
com la programació fa que el 
robot actuï 

Explicació totalment clara de 
com la programació fa que el 
robot actuï 

 

ITERACIÓ – L'equip ha provat repetidament el seu robot i la seva programació per a identificar àrees de millora i ha incorporat les troballes a la 

seva solució actual. 

Pocs indicis d’haver provat el 
seu robot i la programació 

Bastants indicis d’haver provat 
el seu robot i la programació 

Molts indicis d’haver provat el 
seu robot i la programació 

  

Pocs indicis de millora en el 
robot i en la programació 

Bastants indicis de millora en 
el robot i en la programació 

Molts indicis de millora en el 
robot i en la programació 

 

COMUNICACIÓ – L'explicació de l'equip del procés de disseny del robot ha estat efectiva i ha mostrat com tots els membres de l'equip hi han 

estat involucrats. 

Sense explicació clara del 
procés de disseny del robot 

Explicació parcialment clara 
del procés de disseny del 
robot 

Explicació totalment clara del 
procés de disseny del robot 

  

Evidència clara que alguns 
membres hi han participat 

Evidència clara que molts 
membres hi han participat  

Evidència clara que tots els 
membres hi han participat  

 

Comentaris 

Bona feina Penseu en 
 
 
 
 

 
 

Número 

Equip 

Nom Equip Sala 


