


- Què és Girobòtica? 

És un projecte on els professors de la universitat de 
Girona 
proposen un repte a nens i nenes de diferents escoles. 
Els 
nens i nenes han d’inventar una maqueta que estigui 
relacionada amb la proposta. 
 
 
- Com hem treballat? 

Hem tingut molta sort amb el grup perquè ens hem entès 
bé i 
ens respectàvem les idees. En algun moment ens hem 
discutit, 
però molt poques vegades, i ho hem solucionat 
ràpidament. 
 
 
- Quin era el repte? 

El repte d’aquest any era: alimentació saludable que 
tracta de 
trobar una manera que conscienciés a les persones que 
s’alimentin més saludablement. 
 
 
- Quina proposta hem fet? 

El nostre grup va tenir una idea que consistia en fer un 
robot o 
un supermercat. Respecte al supermercat no li vam fer 
gaire 
cas i ens vam quedar amb la idea de fer un robot. EL 
NUTRIBOT! 



 
 
- Quina valoració en fem? 

Valorem aquest projecte molt positivament. El que potser 
no 
ens ha agradat tant és el fet que quatre grups dels vuit 
van 
poder assistir a la Universitat de Girona, i per mala sort 
nosaltres no som un d’ells. 

EL NUTRIBOT 

 

 

 

 

 

 

Tot el grup!! 

 

 

Sara i Olívia  



 

 

-Què és Girobòtica? 

És un taller que consisteix en fer una maqueta. Anar a la 

universitat de Girona a exposar-la davant dels pares i 

mestres de la universitat de Girona. 

-Com hem treballat?  

Hem treballat organitzats per parelles. Creiem que em 

treballat molt bé i organitzats. 

-Quin era el repte? 

El repte era fer una maqueta que ajudi a mantenir una vida 

saludable. 

-Quina proposta hem fet? 

Hem construït un robot  que serveix per si menges molt de 

menjar que no es saludable s’encén l’alarma i t’apropa el 

Nutriplat amb el menjar que has de cuinar. 

-Quina valoració en fem? 

Ens ha agradat fer la maqueta però no 

teníem gaires ganes d’anar a Girona, 

però ens agradaria tornar-ho a fer 

l’any que ve. 

  

Aarón 

Mateu 



-QUÈ ÉS GIROBÒTICA? És un projecte que es de treballar 

en equip. 

-COM EM TREBALLAT?  

Hem treballat organitzar-nos així :  Pau: era l´encarregat 

d´anar a buscar les coses ,  Marc: serrava també feia  

fruites amb plastilina i llimava. 

-QUIN ERA EL REPTE? El repte era fer una maqueta 

saludable.  

-QUINA PROPOSTA HEM FET? El grup “Alimentem idees” 

hem tingut l´idea de fer una nevera, “Els Saludables 

Alimentaris”  hem tingut l’idea de fer una taula amb un 

rebost d’aliments saludables. 

-QUINA VALORACIÓ HEM FET?   Pau: M´encantaria 

tornar-hi anar l´any que ve en aquest projecte li poso un 

10. Marc: Es molt molt guai, l’ any que ve m’agradaria 

tornar-hi anar aquest projecte li poso un 10.  

  



 

  

-Que és Girobòtica? 

És un projecte que des de la Universitat de Girona 

ens proposen un  repte. Els nens i nenes de 

diferents escoles  han de fer una maqueta i un plafó 

per solucionar el repte. 

 

 



-Com hem treballat? 

Hem après a organitzar-nos en grup, tot i que va 

costar. 

Creiem que hem treballat molt bé i la maqueta ens 

ha sortit super bé  i super guai.  

-Quin era el repte? 

El repte era aconseguir que les persones tinguessin 

una alimentació equilibrada i saludable. 

-Quina proposta hem fet? 

Vam pensar en fer un supermercat saludable que 

funciona així:  

Tracta d’un supermercat que premia els clients que 

fan una compra saludable. Per cada compra que fas 

de menjar saludable et donen 2 punts estrella i per 

cada producte no saludable, et treuen 2 punts 

estrella. Quan tinguis 100 punts et regalem 10 

euros. El supermercat està organitzat per  colors. El 

color groc és on hi ha la caixa i et donen les 

estrelles, el color verd on hi ha el menjar més 

saludable i el color vermell on hi ha els aliments que 

no són tant saludables.  



-Quina valoració en fem? 

Hens hem sentit molt bé i afortunats de poder 

participar en aquet projecte. Ens agradaria 

participar-hi sempre. 

  Alba i Samira   

  14-3-18  

  



- Que és Girobòtica? 

És un projecte que els professors de la 

universitat proposen un repte i els nens i nenes 

de cada escola l’accepten. 

- Com hem treballat? 

Els dos grups, de la Gisela i la Martina, hem 

treballat molt bé perquè el grup de la Gisela 

s’ha organitzat per parelles de manera que 

tothom treballava. El grup de la Martina a 

vegades no sabíem què fer i, per tant, 

l’organització no ha estat tant bé.  

- Quin era el repte? 

El repte era ALIMENTACIÓ EQUILIBRADA I 

SALUDABLE. 

- Quina proposta hem fet? 

El grup de la Martina ha fet la proposta d’una 

taula que tingués un tub que connectava al 

rebost. El grup de la Gisela ha fet la proposta 

d’una nevera amb pantalla tàctil que t’informa 

el que has de menjar i l’esport que has de fer. 

 



- Quina valoració en fem? 

Martina - M’ho he passat molt bé, m’ha 

agradat molt i m’agradaria tornar-ho a fer. Li 

poso un  8’5. 

Gisela - M’ho he passat bé però no m’agradaria 

tornar-ho a fer, però m’ha agradat la manera 

de treballar en grups. Valoro la Girobòtica amb 

un 7. 

 

Martina i Gisela 

14-3-2018 
 

 

 

 

  



- QUÈ  ÉS GIROBÒTICA? És un projecte cooperatiu que 

consisteix en fer una maqueta d’un invent perquè el 

món sigui millor. 

- COM HEM TREBALLAT ? Berta: Ens hem organitzat 

en parelles, dos feien una cosa i els altres dos en feien 

una altre. Ens ha sortit com esperàvem. 

Alèxia: Ens hem organitzat molt bé i crec que ens a 

sortit molt bé, normalment treballàvem en parelles. 

- QUIN ERA EL REPTE ? Alimentació equilibrada i 

saludable. 

- QUINA PROPOSTA HEM FET? Berta: La nostra 

proposta es una nevera que et diu que has de menjar a 

cada àpat i l’esport que has de fer al dia i a quina hora. 

Alèxia: La nostra proposta és una motxilla que té una 

pantalla que et diu què has de menjar durant el dia i 

també et diu si has de fer exercici físic i el temps que 

n’has de fer. 

- QUINA VALORACIÓ HEM FET? És una manera molt 

xula de treballar en equip. 
 

Alèxia , Berta. 14-3-2018 

  



- Què és Girobòtica? 

És un projecte molt interesant que molts nens i nenes participen i fan un 

projecte diferent cada any. 

- Com hem treballat? 

Cada nen i nena ha pogut triar amb quin grup anar. Ha anat bé. 

No tots els grips han pogut anar a Girona perquè han dit que  érem 

massa projectes. 

-  Quin era el repte? 

Com alimentar-nos de manera saludable. 

- Quina proposta hem fet? 

La nostra proposta és  un robot que t’ajuda a estar sa.  

Té un botó que engega el robot, funciona amb plaques solars, té una 

nevera i una pantalla que et diu com estar sa. 

- Quina valoració hem fet? 

Està molt bé però  ens agradaria que tots els grups poguessin anar a la 

jornada final de Girona. 

 

 

 

 

 

 

 Anna i Laia, data: 14/3/2018 

  



-què és GIROBÒTICA? És un treball en grup que 

tracta de fer una maqueta, i després ho exposem a la 

Universitat de Girona . 

-COM HEM TREBALLAT? Primer ens vam organitzar 

per fer una pluja d’idees. Quan ja ho teníem, vam 

començar  a fer  la maqueta. La vam pintar, enganxar i 

vam buscar  material . 

- Quin era el repte? El repte  era fer una maqueta 

perquè les persones mengessin més saludablement. 

-QUINA PROPOSTA HEM FET?  

ÈLIA  

La nostre maqueta es una motxilla transportable que 

és per a les persones que treballen i no tenen temps 

d’anar a casa a menjar.  

SASHA 

La nostra  maqueta és una nevera  que té una pantalla 

tàctil que ens ajuda a menjar saludablement  i que ens 

diu quan hem de fer exercici.  

-QUINA valoració hem fet? 

 Ens ha agradat molt col·laborar amb l’equip de 

Girobòtica. Tornaríem a repetir Girobòtica. 

 

Sasha i Èlia 



 

 

 

 

 

- Què és Girobòtica?  

Girobòtica és un projecte que organitza La universitat de 

Girona. Cada any ens llença un projecte i son molt guais.  

 

 

- Com hem treballat?  

Generalment hem treballat molt bé tot i que alguna vegada 

hem tingut alguna discussió. 

 

 

- Quin era el repte?  

El repte d’aquest any era: alimentació equilibrada i 

saludable. 

 

 

- Quina proposta hem fet? 

Nosaltres com a grup hem fet una motxilla que et diu què 

has de menjar i si has de fer més exercici. 

 

 

- Quina valoració en fem?  

Es molt divertit, creatiu, interesant...i et fa pensar 

molt!!!!!! 
 

 

Martí 

Arnau 


