Benvingut a l’iFest Countdown!
Per tercer any consecutiu torna l’iFest: un festival adreçat a joves que vol difondre tecnologia i ciència i
promoure un talent capaç d’innovar i de resoldre els grans reptes que ens plantejarà el futur a través de les
noves tecnologies i metodologies innovadores i disruptives.
Aquest esdeveniment, promogut per la Generalitat de Catalunya a través del programa Catalunya Emprèn,
ha estat fins ara una diada festiva plena de disrupció, referents reals d’emprenedoria i reptes per als més
de 3.000 joves i quasi 6.000 que van assistir a la 1a i 2a edició.
Fruit de l’experiència de les primeres edicions es planteja el nou IFEST amb un format que incorpora dues
parts: una 1a, l’iFest Countdown , que és un programa d’aprenentatge i acceleració en el que els participants resoldran reptes reals per equips desenvolupant solucions i un prototip que es defensarà a la 2a part
de l’iFest, l’iFest Zero, una gran festa en format congrés amb un Demo Day que es celebrarà al 2019.
L’iFest Countdown (compte enrere per al Zero) es formula com un aprenentatge disruptiu adaptat als estudiants dels darrers cursos de batxillerat, cicles formatius i universitat. Es pot dur a terme de manera online
o incorporat a les aules dels centres inscrits al programa i s’han afegit a un dels 12 reptes reals.
L’iFest Countdown consta de:
-

Material formatiu en línia
Webinars tecnològics a càrrec d’experts/es
Workshops innovadors arreu del territori català
Visites a centres d’innovació i empreses de l’ecosistema emprenedor

I arribem al motiu pel qual us demanem col·laboració: volem que els participants puguin consultar i

compartir dubtes amb professionals en actiu al món de l’empresa i la innovació. És a dir, accedir a
un pool de mentors/es als que adreçar consultes concretes amb l’objectiu de desenvolupar solucions més reals i innovadores.

Què implica ser mentor/a?
Per a col·laborar a l’iFest com a mentor/ a, a més de poder assessorar i donar consell als equips que desenvolupen solucions als reptes només necessitem un mínim de dedicació.
Et demanarem que omplis un formulari en el que indiquis la manera en la que vols ser contactat

Per missatge a
la plataforma

Per skype

A una reunió

Tret del 1er canal, els altres dos estaran habilitats només si tu així ho decideixis i en tot cas, tindràs la possibilitat de desactivar l’opció ( si ja has fet prou reunions i skypes) i per proposar tu la data i el lloc ( en el
cas de les reunions) que més et convingui.
Una vegada omplert el formulari, el teu perfil apareixerà en obert al nostre web amb enllaç al teu LinkedIN i
amb un petit detall de les especialitats que has marcat al formulari.
Els equips et faran arribar les seves consultes a la plataforma i sempre a través dels shakers ( docents,
acompanyants dels equips de +18 anys)

Rol dels/ de les mentors/es
Com ja us hem avançat, en el COUNTDOWN els participants ja han passat per..
> 1. Constituir un equip > 2. Selecciona un repte > 3. Avançar en les unitats didàctiques en línia per
desenvolupar el projecte que es troben al web ifest.cat > 4. És possible que hagin assistit a algunes de les
activitats o webinars que els hi ofereix el programa a l’apartat activitats del web > 5. També poden haver
fet servir a l’aula algun dels recursos que hi ha al web ... arribat a aquest punt poden sorgir dubtes sobre
com enfocar la solució / com millorar la seva funcionalitat / quina tecnologia desenvolupar.
No et demanem que els hi facilitis cap formula magistral, només cal que els hi orientis i donis la teva opinió
basada en la teva experiència i coneixement dels sectors i de la realitat a l’hora d’emprendre.
El shakers (tutors dels equips) et podran localitzar a l’apartat web de MENTORS i

1. Enviar-te un correu
• >> que podras respondre directament
a la plataforma

2. Sol·licitar-te un skype**
• >>en aquest cas t’arribarà un correu i
ets tu qui ha de respondre al shaker
amb la data, hora i nom d’usuari
skype per tancar l’skype.
3.Sol·licitar-te una reunió **

• >>en aquest cas t’arribarà un correu i
ets tu qui ha de respondre al shaker
amb la data, hora i lloc per tancar la
reunió.

**si ho has indicat com a opció.
Rebràs una notificació al teu correu personal cada vegada que rebis un correu o una sol·licitud de skype o
reunió.

FAQS
Quina és la implicació mínima del mentor/a?
El mentor/a escull el seu nivell d’implicació. Unes hores cada setmana, de forma quinzenal, mensual…
segons la disponibilitat que indiqui a la plataforma.
Quina és la durada de la tasca de mentor/a?
El flux comunicatiu el definirà el mateix mentor/a, és a dir, no exigim un interval de temps específic
d’interacció i resposta, però apel.lem a l’esperit col.laboratiu de tots ells pel correcte funcionament del
programa. De totes formes, es facilitarà una adreça de correu electrònic a la que els participants podran
dirigir-se en cas de voler traslladar-nos qualsevol comentari relacionat amb el mentoring.
Les meves dades seran públiques?
Cap dada de contacte és pública a la web, més enllà del LinkedIn o informació que faciliti cada mentor a la
seva descripció.
Que passa si ja no puc seguir assessorant?
Estem a la teva disposició per qualsevol dubte i si en algun moment vols bloquejar o posar en standby la
teva tasca com a mentor només cal que ens ho indiquis i bloquejarem les opcions habilitades al teu perfil.
Ens podeu contactar de dilluns a divendres al telèfon 933482645 o a la bústia ifest@gencat.cat

Moltes gràcies!

