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Com organitzar-se 
en temps de covid
Recomanacions sobre higiene, organització i planificació

© FIRST LEGO® League España 2020 - Fundación Scientia

HIGIENE

MATERIALS

 8 Netegeu els elements LEGO® a mà mitjançant un drap o 
una esponja suau i aigua amb sabó que no superi els 40 
graus.

 8 Els equips electrònics hauran de netejar-se de forma 
independent. Recordeu sempre desconnectar tots els 
sensors i motors del vostre equip electrònic, així com 
de qualsevol font d’alimentació, abans de la neteja.

 8 Assegureu-vos de desmuntar tots els elements LEGO® 
abans de netejar-los. Eviteu submergir o ruixar els 
equips electrònics i intel•ligents (com per exemple Hubs, 
motors, sensors) amb qualsevol solució líquida. Enlloc 
d’això, utilitzeu tovalloletes d’un sol ús o un drap de 
microfibra humitejat amb 
desinfectant i passeu-lo 
acuradament per totes les 
superfícies externes

 8 Els elements o equips 
LEGO® no haurien 
d’exposar-se a 
temperatures superiors 
als 60 graus.

 8 També podeu deixar els 
elements o equips LEGO® 

durant 72h en repòs sense 
manipular, perquè un altre 
membre de l’equip pugui 
usar-los.

 8 Netegeu i desinfecteu 
la resta de material 
(ordinadors, taules, 
cadires, etc.) seguint 
les recomanacions del 
fabricant del producte.

PERSONES

ESPAIS
 8 Recordeu ventilar amb freqüència els espais.

 8 Busqueu els espais 
alternatius per a les 
vostres reunions d’equip. 
Tingueu presents els 
espais exteriors!

 8 Simplifiqueu per 
a facilitar la vostra 
mobilitat i ubicació.

 c Marqueu objectius a curt termini per a cada sessió.

 c Compartiu el vostre 
treball al final de cada 
sessió i programeu el 
treball de la següent 
setmana.

 c Aquesta temporada és 
essencial treballar en 
paral•lel els àmbits del 
Repte.

 l Pensament lateral. Siguem innovadors. Pensem en altres 
maneres d’organitzar el nostre equip per a ser ordenats 
i metòdics, garantint la seva seguretat i higiene en tot 
moment.

 l Simplifiqueu processos i dissenys per a fraccionar 
procediments. Definiu les 
tasques de manera que tots 
els membres de l’equip puguin 
assumir-les, alternant rols.

 l Carrera de relleus. Organitzeu-
vos com un equip en una carrera 
de relleus. Distribuïu rols i 
tasques rotatives, i passeu-vos 
bé el testimoni per a treballar de 
forma coordinada, compartint 
sempre el coneixement.

 l Equip: versatilitat i rotació. 
Tots fareu de tot. Dividiu el 
vostre equip en grups vinculats 
als 3 àmbits del Repte i penseu 
en rols que siguin intercanviables. 

 l Registreu tot el vostre 
aprenentatge al núvol perquè 
tots tinguin accés i pugueu 
treballar sobre els mateixos 
documents.
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 8 Seguiu en tot moment les directrius del vostre centre 
educatiu i/o responsables sanitaris locals.


