ETS UNA EMPRESA... ?
1.
2.
3.
4.
5.

Que innova en les seves estratègies
Que pensa en clau de futur
Que creu en els joves
Que no es conforma amb l’habitual
Que se sent responsable amb la societat

TENIM UN REPTE PER A TU!

ESTEM
CREANT
FUTUR
WORLD
ROBOT
OLYMPIAD

ATREVEIX-TE! 2022
AJUDA’LS

A CANALITZAR LA
SEVA PASSIÓ AMB
UNA EXPERIÈNCIA
VITAL ÚNICA

AJUDA’NS

A PROMOURE
LES VOCACIONS
TECNOLÒGIQUES
www.wroboto.es
contacte: merce@fundacioeducabot.org

L’EQUIP

L’ENTRENADOR/A

Un equip està
format per 2-3 nois
i noies d’entre 6
i 19 anys.

L’entrenador/a és una persona adulta compromesa i il·lusionada,
que orienta, anima i ajuda l’equip en la competició. Pot tenir
coneixements tècnics, però aquests no són indispensables per
realitzar bé la seva tasca.

EL REPTE
Hi ha diferents
categories per
participar, en
funció de l’edat
i la dificultat
tècnica del repte.
Descobreix-les a:

www.wroboto.es

FES REALITAT
UN EQUIP I
PARTICIPA A LA
WORLD ROBOT
OLYMPIAD 2022
LA WORLD ROBOT OLYMPIAD

PER ALS JOVES

La WRO és una desafiant competició internacional
de robòtica educativa, dirigida a joves de 6 a 19
anys, en la que els equips dissenyen, construeixen
i programen robots per superar reptes.
La WRO és present a 90 països a tot el món. A
l’Estat espanyol els equips participen en el torneig
local més proper, d’on progressen a la final nacional,
i a la final internacional.
Segons la categoria, el robots han de construir-se
amb materials LEGO o amb altres materials, i
poden programar-se amb diversos programaris.
Perquè la salut dels equips és el més important,
la WRO adapta les competicions per a grups
reduïts.

Una forma apassionant
de reforçar els valors
fonamentals i adquirir
coneixements per al
futur.

PER A L’EMPRESA
Un repte motivador per
promoure les vocacions
STEAM i generar
impacte a través dels
joves, gaudint amb ells.

LA FUNDACIÓ EDUCABOT
La World Robot Olympiad Spain està organitzada per la Fundació educaBOT. La Fundació educaBOT té com a
missió promoure la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques, i fomentar els valors del treball en
equip, la innovació, la creativitat i la cultura de l’esforç.
Icones robòtiques de Good Ware a Flaticon

www.wroboto.es
contacte: merce@fundacioeducabot.org

