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Pòster de Valors FIRST 

Crear un pòster de Valors FIRST per al dia del Torneig és un exercici dissenyat perquè el vostre 

equip expliqui la història de com heu adoptat els valors durant tota la temporada. També és una 

manera d'ajudar familiars i acompanyants a conèixer al vostre equip i comprendre que FIRST 

LEGO League és molt més que robots. El vostre equip ha de realitzar un pòster o tríptic que 

presenti els vostres punts forts i com heu treballat junts. Sigueu creatius i originals! 

 

A. Contingut: Incloeu en el pòster les 6 seccions següents: 

a) El vostre equip: Incloeu el vostre nom, logotip, mascota, etc. 

b) Descobriment: Quines noves habilitats heu treballat durant la temporada? Quines idees 

o moments "Eureka!" us han ajudat a millorar la vostra manera de treballar com a equip? 

c) Innovació: Com heu resolt els vostres problemes? Teniu un exemple de com heu 

afrontat una dificultat com a equip d'una forma nova i diferent? 

d) Impacte: Com heu utilitzat les coses apreses aquesta temporada per a millorar la vostra 

comunitat? 

e) Inclusió: Com us respecteu entre vosaltres? Com incorporeu els interessos, habilitats i 

contribucions úniques de cada membre de l'equip? 

f) Col·laboració: Com treballeu en equip? Com us ajudeu entre vosaltres? Com ajudeu a 

altres equips o altres membres de la vostra comunitat? Com us han ajudat a vosaltres? 

L'últim valor, diversió, ha d'estar reflectit en tot el pòster. El vostre repte és transmetre el vostre 

esperit d'equip i lo bé que us ho heu passat aprenent i treballant junts a través d'ell. 

B. Consells 

- La grandària màxima del pòster ha de ser de 90 cm d’alt x 120 cm d’ample. Tingueu en 

compte com ho transportareu i com el col·locareu. En el Pit no hi haurà cap suport per a 

col·locar-lo. Per a major comoditat, el pòster pot ser enrotllat o muntat in situ. 

- Deixem a les vostres mans la distribució de les seccions i la informació. Sorpreneu els 

jutges! 

- El vostre pòster ha de mostrar, no explicar. Penseu en les idees que voleu transmetre 

i bolqueu aquesta informació en ell de forma simplificada mitjançant dibuixos, gràfics, 

fotos, paraules, etc. Recordeu que "el bo, si breu, dues vegades bo". Durant el torneig 

tindreu temps de comptar les vostres vivències durant la preparació del Repte. 

 


