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RECONNECTA’T I CELEBRA AMB EL TEU EQUIP

QUÈ NECESSITES?
RECONNECTAR amb el teu equip?
RECUPERAR les sensacions d’estar junts?
SENTIR de nou l’escalf de grup?

QUÈ FAREM?

EXPRESSAR vivències i sensacions
que tens pendents?

PARTICIPAR en activitats de teambuilding en
espais oberts a la natura que respiren pau i
tranquil·litat

RECONÈIXER o posar en valor a algú
o alguna cosa?

JUGAR a dinàmiques que us faran experimentar
de nou la vivència d’equip i d’avançar plegats

CELEBRAR amb els teus companys
que esteu tots bé?

REALITZAR workshops dissenyats per recuperar
les sensacions d’estar junts i fer coses junts

AGRAIR alguna cosa a algun company?

VIURE jocs pensats per celebrar lúdicament que
hi som tots i que hi volem continuar sent tots
GAUDIR d’experiències per despertar noves
complicitats entre els companys
PASSEJAR per la natura, escoltant el silenci i
compartint l’alegria de descobrir un altre món
fora i alhora dins teu
COMPARTIR rituals de canvi de cicle per donar la
benvinguda a noves realitats i normalitats

Un matí o una jornada TRANQUIL·LA i
EFERVESCENT, RELAXADA i INTENSA, tot
treballant i també divertint-nos, tenint cura de
nosaltres mateixos, de les relacions entre
nosaltres i de l’equip en el seu conjunt
Qualsevol exercici o treball que puguem dur a
terme es veu EXPONENCIALMENT MULTIPLICAT
quan el traslladem des de l’aula cap a entorns o
espais naturals. Fora de l’oficina obtenim un
RÈDIT MAJOR i un IMPACTE MÉS INTENS
Us proposem tot un seguit d’EXPERIÈNCIES per
RESSORGIR amb força, per deixar enrere mals
moments, per recuperar l’energia
ACTIVITATS que són antídots i píndoles per
SUPERAR la desmotivació, la monotonia,
l’avorriment i la manca d’il·lusió
Les hores que passem plegats a la natura són
molt més que una sessió de Teambuilding. A
l’acabar l’equip estarà més INTEGRAT i
COHESIONAT i més ENFOCAT cap als OBJECTIUS
COMUNS de forma COL·LABORATIVA

Itinerari de senderisme fàcil i més o menys pla
per fer amb calma, amb un SOMRIURE A LA
CARA, en COMPANYIA
APRENDREM JUNTS, riurem plegats, ens
RETROBAREM si algun dia ens vam allunyar

Descobrirem arbres monumentals, boscos
sanadors, racons que amaguen oficis centenaris
Jugarem al bosc i exercitarem els 5 sentits per
descobrir el lloc on ens trobem
Anirem fent parades durant el recorregut per
realitzar diferents jocs, activitats i propostes
En algunes mirarem en el nostre interior, en
altres jugarem en grup, però totes amb uns
denominadors i objectius comuns, el de
CONNECTAR-NOS o potser millor, de
RECONNECTAR-NOS

Descripció
Ubicació: PNIN Boscos de Poblet
o bé Serra de Montsant
Dificultat: Baixa
Durada: Un matí o bé una tarda
També es pot fer la jornada sencera
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