ELS VOLUNTARIS
FIRST LEGO League
ü Si ets entusiasta, responsable i compromès.
ü Si t'agrada treballar amb els joves i acompanyar-los en la seva preparació
per afrontar el futur.
ü Si vols ampliar amistats i compartir grans moments d'emoció i
aprenentatge col·lectiu.
ü Si coneixes els Valors FIRST LEGO League i els vols compartir.
ü Si vols convertir l'experiència d'un torneig en alguna cosa inoblidable, divertida i
agradable per a tots.
Llavors… ets un candidat magnífic per ser Voluntari a FIRST LEGO League!
Vine a viure aquesta aventura emocionant i fes d'aquesta experiència un
moment màgic.
Apunta't! Ens divertirem!
En què consisteix cada rol de voluntari?
ÀRBITRES I SCOREKEEPER
Qui són?

Com són?

ü

Controlen el Joc del Robot

ü

Atenció al detall

ü

Compten amb un
Responsable d'àrbitres que
s'encarrega de coordinar

ü

Autoritat natural

ü

Habilitats
comunicatives

ü

Capacitat de
concentració

ü

ü

Han de conèixer
perfectament les regles i el
funcionament del Joc del
Robot
No és necessari que siguin
especialistes en robòtica.
És suficient amb acudir a la
formació prèvia
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Què fan?
ü

Montar els sets del Joc
del Robot

ü

Llegir el Manual d'Àrbitres
i Scorekeeper

ü

Assistir a la formació
prèvia

ü

Supervisar que es realitza
tot correctament i que es
compleixen las regles del
Joc del Robot

ü

Prendre decisions en cas
de dubte

ü

Scorekeeper/Timekeeper:
configurar el programa,
introduir les puntuacions i
donar la classificació al
cap de jutges al final

ü

Gaudir i fer gaudir!

ELS VOLUNTARIS
FIRST LEGO League

JUTGES
Qui són?
ü

ü

Especialistes que
valoren el treball dels
equips i decideixen els
premis
Enginyers, científics o
especialistes en l'àmbit
del Repte, o
professionals de
l'educació

Com són?
ü

ü

ü

Persones amables i
amb ganes de
compartir la seva
experiència amb els
participants
Importants habilitats
d'avaluació i
objectivitat
Capacitat de treballar
en equip

Què fan?
ü

Llegir el Manual de Jutges

ü

Assistir a la formació de
jutges abans del Torneig

ü

Escoltar i valorar als equips
en las sales de projectes

ü

Omplir els fulls de valoració

ü

Participar en la deliberació
de premis

ü

Participar en la cerimònia
de clausura

ü

Gaudir i fer gaudir!

CIENTÍFICS FIRST LEGO League Junior
Qui són?
ü

ü

Com són?

Especialistes que
valoren el treballs dels
equips FIRST LEGO
League Jr. i reconeixen
els seus èxits

ü

Enginyers, científics o
especialistes en l'àmbit
del Repte, o
professionals de
l'educació

Què fan?

Persones amables,
ü
afectuoses i amb ganes de
compartir la seva
ü
experiència amb els
participants

Assistir a la formació de
jutges abans del torneig

ü

Capacitat de treballar en
equip

ü

ü

Actitud positiva i
pedagògica cap als nens

Felicitar als equips pel seu
esforç i els seus èxits

ü

Participar en la cerimònia
de clausura

ü

Gaudir i fer gaudir!

Escoltar i valorar als equips
en l'espai FIRST LEGO
League Jr.
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ELS VOLUNTARIS
FIRST LEGO League
TRÀNSIT I SEGURETAT
Qui són?

Com són?
Gent motivada i animada
a ajudar abans, durant i
després del torneig

ü

Encarregats del registre i
informació

ü

Responsables del PIT

ü

Responsables de la Zona
del Joc del Robot

ü

Acompanyants dels
equips (Floaters)

ü

Control de trànsit

ü

ü

Assistents dels jutges a
les sales de projectes

Persones assertives i
amb tacte

ü

Encarregats de FIRST
LEGO League Junior

Capaços de treballar en
equip

ü

Observadors i atents als
detalls

ü

ü

ü

Persones amables, amb
afinitat amb els nens i
joves (especialment
FIRST LEGO League
Junior)

Què fan?
ü

Assistir a la reunió prèvia de
formació de voluntaris

ü

Assegurar l'ordre i la circulació
correcta del personal en tot
l'espai de l'esdeveniment

ü

FIRST LEGO League Jr.:
acompanyen als equips durant
el temps de l'esdeveniment

ü

Floaters: encarregats
d'acompanyar als equips
durant la jornada i de servirlos de referència.

ü

Gaudir i fer gaudir!

Gaudir i fer gaudir creant un
ambient agradable!
Els Voluntaris sou el millor exemple dels
Valors FIRST LEGO League

Si vols viure l'experiència de FIRST LEGO League com a
voluntari... Apunta't a www.firstlegoleague.cat
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