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Dear reader 

I created the first version of  my Scrum Glossary for my book “Scrum - A Pocket Guide” (Van 
Haren Publishing, 2013). That version was subsequently (and with my permission) re-used, 
edited and expanded for use on their website by Scrum.org. 

In 2018 I updated my glossary for the 2nd edition of  my pocket guide to Scrum (Annex A, p. 
105). Around that time, 2018-2019, members from the global Scrum communities translated 
that version in 20+ languages. 

I made more edits as I added my Scrum Glossary to my book “97 Things Every Scrum 
Practitioner Should Know” (O’Reilly Media, 2020) and to the 3rd edition of  “Scrum - A 
Pocket Guide” (Van Haren Publishing, 2021). Along the road I also made it available via my 
website. 

I am honoured and humbled for the continued appreciation of  my glossary. It helped me see 
that there was value in giving it a dedicated home, which is now scrumglossary.org. I gladly 
share my Scrum Glossary in this document that can be downloaded from that website. 

I am grateful to Sergi Planas i Solà for creating this Catalan version. 

Keep learning, 
Keep improving, 
Keep…Scrumming. 

Gunther Verheyen 
independent Scrum Caretaker 

https://guntherverheyen.com/scrum-glossary/
http://scrumglossary.org
https://scrumglossary.org


Catalan / Català - Glosari d’Scrum 
Autodiseny: L’expressió d’autoorganització on només l’Scrum Team decideix quines 

habilitats són o no necessàries i presents dins de l’equip. 

Autogestió: L’expressió mínima d’autoorganització a l'Scrum, considerant que només 
l’Scrum Team decideix com durà a terme el treball dins d’un Sprint. 

Autoorganització: El procés de formació de grups de persones organitzades al voltant de 
problemes o reptes sense que externament se’ls imposin instruccions o plans de treball. 

Daily Scrum: Un esdeveniment diari, limitat a una finestra temporal de 15 minuts o menys, 
per a replanificar el treball de desenvolupament restant durant l’Sprint. L’esdeveniment 
serveix per a planificar el treball de les pròximes 24 hores en funció del progrés real i 
actualitzar l’Sprint Backlog en conseqüència. 

Definition of  Done: El conjunt d’expectatives sobre la qualitat que un Increment de 
producte ha de presentar per tal de ser utilitzable i lliurable, és a dir, apte per a ser 
lliurat als usuaris del producte. 

Desenvolupadors (equip de): Les persones responsables del treball de desenvolupament 
evolutiu necessari per a crear un Increment alliberable abans de la finalització d’un 
Sprint. També es coneix com a “Equip de Desenvolupament”. 

Durada de l’Sprint: Finestra temporal d’un Sprint, que és de quatre setmanes o menys. 

Emergència: El procés d’arribada a l’existència o aparició de fets imprevistos o coneixement 
d’un fet, un fet desconegut fins ara, o coneixement d’un fet que es fa visible de manera 
inesperada. 

Empirisme: El tipus de control de processos en què les decisions es basen en els resultats 
observats, l’experiència i l’experimentació. L’empirisme implementa inspeccions i 
adaptacions periòdiques que requereixen i creen transparència. També es coneix com a 
“control empíric de processos”. 

Estàndards de desenvolupament: El conjunt d’estàndards i pràctiques que s’identifiquen 
com a necessaris per a crear Increments de producte lliurable abans de la finalització 
d’un Sprint. 

Finestra temporal (Time-box): Un contenidor de temps amb una durada màxima, 
potencialment amb una durada fixa. A l’Scrum tots els esdeveniments només tenen una 
durada màxima, excepte el mateix Sprint que té una durada fixa. 

Gràfica Burn-down: Una gràfica que mostra com el treball pendent va decreixent al llarg 
del temps. 

Gràfica Burn-up: Una gràfica que mostra com un paràmetre, per exemple el valor, va 
augmentant al llarg del temps. 
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Impediment: Qualsevol obstacle o destorb que estigui bloquejant o alentint el treball de 
desenvolupament i que no es pugui resoldre mitjançant l’autoorganització del mateix 
equip. Originat a tot tardar al Daily Scrum, l’Scrum Master és responsable de la seva 
eliminació. 

Increment: Un candidat a treball lliurable que afegeix i modifica Increments creats 
anteriorment i, en conjunt, forma un producte. 

Part interessada (Stakeholder): Una persona externa a l’Scrum Team amb un interès 
específic o amb el coneixement d’un producte necessari per a la seva posterior evolució. 

Previsió: L’anticipació d’una tendència futura basada en observacions del passat, per 
exemple la selecció de Product Backlog que es considera lliurable en l’Sprint actual o en 
Sprints futurs (per al futur Product Backlog). 

Product Backlog: Una llista ordenada i en evolució de tots els treballs que el Product 
Owner considera necessaris per a crear, lliurar, mantenir i prolongar un producte. 

Product Owner: La persona responsable d’optimitzar el valor que proporciona un 
producte, principalment gestionant i expressant totes les expectatives i idees del 
producte en un Product Backlog. 

Producte (n): Un bé o un servei tangible o intangible que proporciona un valor immediat a 
consumidors específics (1); el resultat d’accions específiques o d’algun procés definit (2). 
Defineix què abasta el Product Owner, el Product Backlog i l’Increment. 

Refinament del Product Backlog: L’activitat recurrent en un Sprint mitjançant la qual 
s’afegeix granularitat al futur Product Backlog. 

Scrum (n): Un marc de treball senzill per al desenvolupament de productes complexos (1); 
un marc de treball senzill per a abordar reptes complexos (2); un marc de treball senzill 
que permet a les persones l’entrega de valor a partir de reptes complexos (3). 

Scrum Master: La persona responsable de fomentar un entorn d’Scrum tot guiant, 
entrenant, ensenyant i facilitant que, un o més Scrum Teams i el seu entorn, 
comprenguin i utilitzin l’Scrum. 

Scrum Team: Les responsabilitats combinades de Product Owner, (equip de) 
Desenvolupadors i Scrum Master. 

Sprint: Un esdeveniment que serveix de contenidor per a la resta d’esdeveniments d’Scrum, 
amb una finestra temporal limitada a quatre setmanes o menys. L’esdeveniment serveix 
per a dur a terme una quantitat suficient de treball, alhora que garanteix la inspecció, la 
reflexió i l’adaptació oportunes pel que fa al producte i a l’estratègia. Els altres 
esdeveniments de l’Scrum són l’Sprint Planning, el Daily Scrum, l’Sprint Review i l’Sprint 
Retrospective. 

Sprint Backlog: Un pla en evolució de tot el treball que es considera necessari per a assolir 
l’objectiu d’un Sprint. 
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Sprint Goal: Una declaració concisa que expressa el propòsit general d’un Sprint. 

Sprint Planning: Un esdeveniment que marca l’inici d’un Sprint, amb una finestra 
temporal limitada a vuit hores o menys. L’esdeveniment serveix perquè l'Scrum Team 
inspeccioni el Product Backlog que es consideri més valuós en aquell moment i en 
dissenyi una selecció a partir d’aquest, una previsió d’Sprint Backlog inicial cap a 
l’Sprint Goal. 

Sprint Retrospective: Un esdeveniment que marca el tancament d’un Sprint, amb una 
finestra temporal limitada a tres hores o menys. L’esdeveniment serveix perquè l’Scrum 
Team inspeccioni l’Sprint que s’acaba i consideri la forma de treballar del proper 
Sprint. 

Sprint Review: Un esdeveniment que marca el tancament del desenvolupament d’un 
Sprint, amb una finestra temporal limitada a quatre hores o menys. L’esdeveniment 
serveix perquè l’Scrum Team i les parts interessades inspeccionin el(s) Increment(s), el 
progrés general i els canvis estratègics necessaris per a permetre al Product Owner 
actualitzar el Product Backlog de manera que reflecteixi millor les prioritats actuals. 

Valors de l’Scrum: Un conjunt de cinc valors i qualitats fonamentals que sustenten el marc 
de treball de l’Scrum: compromís, enfocament, apertura, respecte i coratge. 

Velocitat: Una indicació popular de la quantitat mitjana de Product Backlog convertida en 
un Increment de producte lliurable durant un Sprint per part d’un (de la composició 
d’un) equip específic.
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