
Els arquitectes dissenyen i 
construeixen edificis. Combinen 
ciència i art per a fer edificis i 
estructures pels seus clients. 
De vegades fan edificis nous i 
d’altres en redissenyen d’antics.

Formen part d’un equip més gran, exactament 
com el vostre. Els enginyers estructurals, civils 
i ambientals s’asseguren que un projecte sigui 
adequat pel lloc de la construcció. Els treballadors 
de l’obra, com ara els electricistes, els lampistes i 
els fusters, i els directors del projecte s’asseguren 
que els treballs compleixin els terminis establerts i 
que s’ajustin al pressupost. Tots els professionals 
són importants per tal  d’aconseguir fer el treball.

Les nostres ciutats s’enfronten a grans 
desafiaments com ho són el transport, 
l’accessibilitat i fins i tot els desastres naturals. 
Com podem modelar un futur millor per a tots? 
Caldrà treball en equip i imaginació. Esteu 
preparats per  a construir un futur millor entre tots?

Al Joc del Robot, el vostre equip 
• Identificarà Missions per a resoldre
• �Dissenyarà, construirà i programarà un Robot 

LEGO per a completar les Missions.
•  Provarà i millorarà el programa i el disseny.

El vostre Robot haurà de desplaçar-se, recollir, 
transportar, activar o entregar objectes. Només 
tindreu 2 minuts i mig per a completar tantes 
missions com pugueu. Així que, sigueu creatius! 

Al Projecte d’Innovació, el vostre equip
• �Identificarà, un problema d’un edifici o espai 

públic de la vostra comunitat.
• Dissenyarà una solució.  
•  Compartirà la solució amb els altres i la 

millorarà.
Als esdeveniments oficials, el vostre equip 
presentarà el seu Projecte, incloent-hi el problema, 
la solució, y com l’heu compartit, durant una 
presentació de 5 minuts. 

Durant la temporada, us guiaran els 
Valors FIRST®
Expressem les filosofies del Professionalisme Cordial 
(Gracious Professionalism®) i de la Coopertició 
(Coopertition®) a través dels nostres Valors FIRST®: 

Descobriment:
 Explorem noves
 idees i habilitats. 

Diversió: 
Ens divertim i 
celebrem els 
nostres èxits!

Impacte: 
Apliquem el que 

apreme per a millora 
el món..

Inclusió: 
Ens respectem

    als uns als altres i 
acceptem les nostres 

diferencies.

Innovació:
Utilitzem la nostra 

creativitat i 
persistència per a 

resoldre problemes.

Col·laboració:
Som més 
forts quant 

treballem junts 
en equip.
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