2021-2022
PROGRAMA AMBAIXADORS ROBOCAT

Fes-te ambaixador/a ROBOCAT. Volem poder
comptar amb tu!
Si ets un/a estudiant a qui li agrada la tecnologia i la robòtica i amb ganes de
promoure la ROBOCAT, El Campionat de Robòtica de Catalunya, a la teva
escola, institut o universitat, sol·licita ser Ambaixador/a ROBOCAT

Una experiència única
Com a part de l’experiència podràs:
-

Formar part d’un projecte pioner a Europa que promou una robòtica lliure,
assequible, sostenible i de difusió del patrimoni cultural, natural i artístic
de Catalunya

-

Descobrir les oportunitats que t’ofereix la ROBOCAT i promoure-les entre
els teus companys i companyes

-

Conèixer gent nova amb les mateixes inquietuds que tu. Passa-t’ho bé
mentre adquireixes noves habilitats professionals

-

Aconseguir experiència laboral durant els teus estudis a través d’un càrrec
de responsabilitat

-

Fer contactes amb empreses, entitats i institucions d’arreu del territori

-

Desenvolupar les teves capacitats d’oratòria, comunicació, màrqueting i
recursos humans

-

Rebre formació especialitzada durant tot el programa d’ambaixadors/es

-

Obtenir la Distinció d’Ambaixador/a ROBOCAT de la teva escola, institut
o universitat, i una carta de recomanació basada en els teus resultats

Les funcions
Quines són les funcions d’un/a ambaixador/a ROBOCAT?
-

Ser un punt de contacte amb els alumnes, mestres, professors,
professionals del sector educatiu, particulars, entitats, empreses i
institucions interessades amb la ROBOCAT

-

Assistir a les reunions de treball amb la comissió organitzadora de la
ROBOCAT
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-

Fer presentacions sobre el campionat entre els teus companys i
companyes

-

Participar en esdeveniments i fires mundials del sector de la tecnologia,
telefonia mòbil, i intel·ligència artificial

-

Contactar amb els equips durant les fases territorials

-

Col·laborar amb l’organització de rodes de premsa

-

Interactuar i formar-te amb professionals del sector STEM

-

Mantenir una presència activa a les xarxes socials de la ROBOCAT

-

Contribuir en la preparació i organització de la visibilitat i comunicació dels
esdeveniments ROBOCAT, donant suport en la promoció (redacció de
comunicats de premsa, dissenyar i distribuir materials promocionals,
documentar amb vídeo i foto els tornejos, etc.)

-

Buscar contactes amb mitjans de comunicació escolars o universitaris

-

Donar resposta a sol·licituds d’informació sobre la ROBOCAT

El perfil
A qui estem buscant? Busquem a Ambaixadors/es molt motivats que vulguin
promoure els beneficis de participar a la ROBOCAT i que tinguin les
competències següents:
-

Excel·lents qualitats de comunicació

-

Competències de networking

-

Aptituds per a la feina a través de les xarxes socials

-

Ganes de compartir i aprendre

-

Habilitat per adaptar-se

-

Bones habilitats d’organització

-

Facilitat per aconseguir resultats de qualitat

-

Enfocament creatiu i innovador

-

Voluntat de compartir i aprendre

Condicions mínimes de participació
-

Dedicar un mínim de dues hores a la setmana a la tasca d’Ambaixador/a

-

Organitzar o participar en com a mínim dues presentacions de la
ROBOCAT
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-

Participar com a Ambaixador/a en un mínim d’un esdeveniment (torneig
local i/o Gran Final) que es celebrarà durant l’edició 2021-2022

-

Contactar regularment amb el teu coordinador/a ROBOCAT

-

Participar en les sessions formatives ROBOCAT

-

Informar al teu coordinador/a sobre les activitats que vagis organitzant

Requisits
Quins són els requisits per a ser ambaixador/a ROBOCAT?
-

Ple domini oral i escrit del català

-

Està matriculat/vinculat durant el curs acadèmic 2021-2022 en una escola,
institut o universitat de Catalunya

-

Compartir l’entusiasme per al projecte de la ROBOCAT. Des d’ara, la teva
participació és necessària per a construir el campionat de robòtica
educativa líder que necessita Catalunya

Pots realitzar la teva sol·licitud entre el 6 d’abril i el 30 d’abril de 2021. Si-usplau, completa el següent formulari:
https://forms.gle/Me2tBuK43TTy4HbU8
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