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1. FUNCIONALITAT 

No compleix la funció per la qual es va 

dissenyar perquè les mesures no 

s’adapten, té objectes punxants o perillós 

so pels infants, el material utilitzat no és 

adequat. 

Compleix la funció pel qual va estar 

dissenyat; encara que hi ha parts on 

els infants es poden colpejar o les 

mesures són una mica grans pel seu 

ús. 

Compleix la funció pel qual va estar 

dissenyat i està totalment adaptat 

a l’ús dels infants en quant a 

mesures i perillositat. 

 
 

2. ESTABILITAT 

El projecte no és estable i no s’aguanta. No  

porta un suport per col·locar-lo al pati o els 

seus dissenyadors no saben com fer-ho.  

El projecte no és del tot estable; 

encara que s’aguanta. No  porta un 

suport per col·locar-lo al pati 

encara que els seus dissenyadors 

saben com fer-ho. 

El projecte és estable; encara que 

s’aguanta i es manté per si sòl en 

equilibri. Portarà un suport per 

col·locar-lo al pati i encara que no 

el dugui els seus dissenyadors 

saben com fer-ho. 

 
3. RESISTÈNCIA AL 

DESGAST 

No s’ha tengut en compte que el material 

estructural i el de decoració sigui per estar 

a la intempèrie (pluja, sol,humitat,...).  

Alguns dels materials estructurals i 

els de decoració no poden estar a la 

intempèrie (pluja, sol,humitat,...). 

S’ha tengut en compte que el 

material estructural i el de 

decoració sigui per estar a la 

intempèrie (pluja, sol,humitat,...). 

El pas d’un any escolar difícilment 

el desgastarà. 

 
4. DECORACIÓ I 

ACABATS 

Només s’ha optat per acabar-lo amb 

pintura i els colors no estan ben combinats. 

No gaire vistós i ni és original.  

Només s’ha utilitzat pintura però 

l’acabat és acurat o s’han utilitzat 

altres acabats. Queda agraciat a la 

vista, encara que manquen alguns 

detalls. 

Només s’ha utilitzat pintura però 

l’acabat és acurat. Queda agraciat a 

la vista, és original i la combinació 

dels colors realment el fa divertit i 

elegant per un pati de infantil. 


