
 

 

RePLAY SM 

Valors FIRST 
 

Demostreu els Valors 
FIRST durant la 
temporada i molt més 
enllà! 

 

• Apliqueu col·laboració i descobriment per tal d’explorar el 
Repte. 

• Innoveu en el desenvolupament del Robot i en el Projecte 

d’Innovació. 

• Mostreu com les vostres solucions i el vostre treball en equip 
creen impacte i són inclusius. 

• Celebreu tot divertint-vos amb allò que feu.  

• Mostreu com els apliqueu durant tot el torneig i responeu les 
preguntes dels jutges.  
 

 

Projecte 
d’Innovació 

Presenteu la vostra 
solució a un problema 
real vinculat al Repte. 

• Identifiqueu un problema per resoldre. 

• Dissenyeu una solució pel problema de la vostra comunitat. 

• Compartiu les vostres idees, apreneu dels altres i milloreu la 
vostra solució. 

• Prepareu una presentació de 5 minuts per a explicar el vostre 
Projecte d’Innovació als tornejos i responeu les preguntes dels 
jutges. 

 

Joc i Disseny del 
Robot 

Resoleu la major 
quantitat de missions 
possible en 2 minuts i 
mig i presenteu el 
disseny del vostre robot. 

 

• Identifiqueu les missions per resoldre i l’estratègia per a 
aconseguir-les. 

• Dissenyeu, construïu i programeu el vostre robot per a 
resoldre les missions. 

• Proveu i milloreu els programes i el disseny del robot. 

• Feu partides del Joc del Robot per a aconseguir la major 
quantitat de missions possible en 2 minuts i mig. 

• Prepareu una presentació de 5 minuts per al Disseny del vostre 
Robot i responeu les preguntes dels jutges. 
 

 

 

El Repte RePLAY 2020-2021 

 

Teniu a vostre voltant moltes oportunitats per a jugar 
i estar actius. Disposeu de múltiples espais per a fer-
ho: parcs oberts, camps, pistes o poliesportius, els 
vostres propis centres i classes i, fins i tot, quan feu 
cua. Tot i això, cada vegada més persones no som 
prou actives. 
 
Jugant estem actius mentre ens divertim. Quan 
juguem som més creatius. La vostra creativitat pot 
motivar-nos i ajudar-nos a ser més actius.  
 
Com i on podeu ajudar la vostra comunitat a ser més 
activa? 
 

Més informació a firstlegoleague.cat 

firstlegoleague.cat

