7 anys de trajectoria
Vehicle elèctric

FP
L’ELECTROCAT FP+ és un PROJECTE
TECNOLÒGIC i D’INNOVACIÓ de Formació
Professional, en el qual alumnes de CFGS
d’automoció, de centres de Catalunya,
dissenyen i construeixen, des de zero, un
prototip de vehicle elèctric sobre una base
motriu comuna, de motor, variador i bateries.

Mobilitat sostenible

Únic a Catalunya
Respecte
Futur professional dels joves
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Compromís

Per tal que l’ ElectroCat FP+ tingui una
projecció cap a l’exterior, es prepara un
recorregut urbà, configurat per una avinguda, un passeig i un recinte firal de sorra, on
els centres participants realitzen unes proves
dinàmiques i estàtiques valorades per un
jurat, posant a prova els seus prototips.
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Suport d’empreses reconegudes
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Coneixement

El projecte es promogut i organitzat per
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda,
en l’àmbit de l’Associació de Municipis de la
Riera de Caldes.
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Institut Mollet (Mollet del Vallès)

CREVE (Santa Perpètua de Mogoda)

Responsabilitat
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Institut la Guineueta (Barcelona)

Institut Palau Ausit (Ripollet

Innovació
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Institut Castellarnau (Sabadell)

Escola Tècnica de Girona (Girona)
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Centre Tècnic del Vallès (Franqueses del Vallès)

Centre d'estudis Monlau (Barcelona)
Centre d'estudis Roca (Barcelona)
Institut Andreu Nin (El Vendrell)

Col·laboració

Patrocini
Aportacions entre 200 i 500 €, presència a:
Web *
Programa
2 lones o bandera tipus vela a la zona 2 d’activitats, aportades per l’empresa patrocinadora
2 entrades a la zona reservada del recorregut urbà
Aportacions superiors a 500 €, presència a:
Web *
Programa
3 lones al recinte firal + 1 lona a la façana de l’edifici principal
2 entrades a la zona reservada del recorregut urbà

Altres suports publicitaris
Presència en diferents mitjans locals i catalans de premsa escrita, radio i xarxes socials, edició d’un
video resum i reportatge fotogràfic.
* http://vehicleelectric.rieradecaldes.com/electrocat.html
Per a més informació contactar amb:
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Pl. del treball, 1
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 93 544 61 63 ext. 1413

