2021-2022
ROBOCAT A PROP DE CASA

Sigues coorganitzador de la ROBOCAT!
Si ets un centre educatiu, entitat, empresa o institució que cregui en els valors
de la ROBOCAT i que vulgui coorganitzar el Campionat de Robòtica de
Catalunya conjuntament amb El Racó dels Robotaires, sol·licita la possibilitat
d’organitzar un esdeveniment ROBOCAT. Forma part del primer campionat
de robòtica obert i lliure de tot Catalunya, assequible i de difusió del
patrimoni natural, cultural i artístic del Principat.

El Racó dels Robotaires ha impulsat el programa “ROBOCAT a prop de casa”,
amb l’objectiu d’incentivar la organització de fases territorials de la ROBOCAT
en les diferents poblacions del territori català, a través de col·laboracions que
permetin l’obertura de nous tornejos locals a l’Alt Pirineu i Aran, a Barcelona,
al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central, a Girona, a les Terres de l’Ebre,
i a Ponent. Per a fer-ho, s’obrirà una convocatòria de caràcter públic per tal
de sol·licitar la coorganització d’un esdeveniment ROBOCAT.

El perquè de ROBOCAT a prop de casa
El Racó dels Robotaires vol acostar la robòtica educativa lliure, assequible,
sostenible i de difusió del patrimoni cultural, natural i artístic de Catalunya, a
tots els indrets del territori, tot potenciant l’aprenentatge STEM al món urbà
i al rural, i contribuint a la dinamització social, econòmica i tecnològica del
Principat.
El Racó dels Robotaires creu que cap indret de Catalunya ha de quedar enrere
pel que fa a l’aprenentatge i al desenvolupament tecnològic. Volem donar
suport a la transformació econòmica del món rural i a l’activació econòmica
dels pobles, alhora que s’amplien les sinèrgies i cooperacions valuoses en
recerca, desenvolupament i innovació arreu del territori.
Amb la “ROBOCAT a prop de casa”, infants, joves i persones de totes les
ciutats, viles i pobles de Catalunya podran participar en una fase territorial de
la ROBOCAT en el seu entorn més immediat.
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Condicions mínimes de participació
-

Coorganització d’una fase territorial de la ROBOCAT

-

Vinculació en el projecte ROBOCAT durant almenys el curs acadèmic
2021-2022

-

Designació

d’un/a

coordinador/a

local

de

la

ROBOCAT

com

a

interlocutor/a principal

El compromís de la ROBOCAT
El Racó dels Robotaires vol donar les màximes garanties i facilitats als centres
educatius, empreses, institucions, i entitats que coorganitzin la ROBOCAT.
-

Figurar en tots els elements comunicatius com a coorganitzadors de la
ROBOCAT, i de forma especial, a la pàgina web, en comunicats públics,
documentació digital editada, materials divulgatius i en qualsevol suport
de comunicació utilitzat

-

Proporcionar els materials del taulell de joc de la ROBOCAT

-

Col·laboració en la logística i promoció de la fase territorial

-

Descomptes especials pels equips que participin en la competició

-

Participació en els esdeveniments en què participa la ROBOCAT

-

Suport econòmic dels col·laboradors de la ROBOCAT

-

Assessorament i acompanyament del Racó dels Robotaires en tot el
procés organitzatiu de la fase territorial

Pots realitzar la teva sol·licitud entre el 19 d’abril i el 31 de maig de 2021. Si-usplau, completa el següent formulari:
https://forms.gle/noZMdhHW66woUQXg6

Una vegada realitzada la sol·licitud, s’enviarà a l’adreça de correu electrònica
proporcionada les directrius generals per a la organització d’un torneig
ROBOCAT.
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