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QUI SOM
Som una entitat que té la finalitat d’acompanyar en processos 
d'aprenentatge i de gestió del canvi, motivant l'autolideratge de la 
persona i/o organització, a través de l’autoconeixement, l'orientació, la 
gestió emocional i el desenvolupament competencial. 

Facilitem eines perquè cada persona/col·lectiu a qui acompanyem 
aconsegueixi el seu propi benestar i avanci cap a la seva millor versió.   

Des de l’abril de 2021 estem liderant l’Institut d’Ecologia Emocional al 
territori espanyol amb la finalitat de donar a conèixer i aplicar el Model 
d’Ecologia Emocional, creat per Mercè Conangla i Jaume Soler, a les 
persones i les organitzacions.

El despertador està format per un equip de professionals de l’orientació i 
acompanyament al canvi, amb formació i reciclatge constant a través de 
les formacions internes que realitzem de manera periòdica. La nostra 
formació i  trajectòria professional està totalment vinculada amb l’entorn 
de les organitzacions i l’orientació.

QUÈ
ENS MOU

Consciència, creativitat i acció són els tres valors que defineixen la 

nostra filosofia de treball, la nostra visió de la vida. Ens mouen les persones i la 
seva qualitat de vida, i tenim plena confiança en el seu potencial per fer-se 
responsables de poder viure millor, del propi benestar. I per això acompanyem 
les persones que volen protagonitzar un procés de canvi.

El despertador vol ser un estímul, una parada en el camí que ens ajudi a 
prendre consciència d’allò que som i del que volem arribar a ser, potenciant la 
creativitat des de l’acció, com a suport imprescindible per a qualsevol procés 
de canvi o transformació. Al llarg dels anys hem anat nodrint-nos d’experiències 
en moltes disciplines ja que, a més, comptem amb un equip de col·laboradors 
ben divers. Tanmateix el Coaching i l’Ecologia Emocional són les dues 
disciplines que defineixen la nostra mirada i la nostra actuació.         
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DES D’ON 
ACOMPANYEM

Potenciem l’auto-observació i la presa de consciència per 
arribar a generar noves mirades i oportunitats, convidant a 
passar a l’acció, perquè sense ella no hi ha transformació.

Transmetem els continguts des de la vivència, des del joc i la 
diversió. 

Considerem que des de l’experiència es poden fer els canvis 
interns més importants. Per tant, treballem des de la 
creativitat i la fomentem en tot moment en tots els/les 
participants, utilitzant tècniques de gamificació, Visual 
Thinking, Mindfulness, Ecologia Emocional, pedagogia 
sistèmica, Musicoteràpia, Coaching i PNL, apostant per 
l’aprenentatge vivencial i dinàmic, despertant el potencial, 
traient el màxim partit de la l’experiència.

M’OBSERVO – PRENC CONSCIÈNCIA - TRANSFORMO

Digue’m i ho oblido,
ensenya’m i ho recordo,
involucra’m i ho aprenc.

Benjamin Franklin
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Activitats per a 

EQUIPS COMPROMESOS
Les activitats outdoor i de team building són una oportunitat de sortir de la rutina, 
compartir en nous entorns, obrir i flexibilitzar la comunicació, reflexionar, interioritzar 
aprenentatges i créixer en equip. Accions com les que us presentem ens permeten 
aprofundir aspectes com el clima laboral, el treball en equip, la cohesió, la motivació, les 
relacions interpersonals més significatives, redefinir rols i objectius, reconèixer i 
potenciar talents, entre d’altres.

      Objectius generals
*Prendre consciència i optimitzar la multiplicitat de recursos presents en un equip.

*Potenciar la comunicació eficient, les competències, la motivació, la capacitat de 
liderar/coliderar, així com la gestió emocional.

*Establir estratègies per incrementar la motivació, l’entusiasme i el compromís.

*Col·laborar i cooperar en la realització de les tasques de l’equip.

*Afavorir el contagi positiu i construir plegats/des la millor versió de nosaltres.

*Trencar barreres i sortir de la zona de confort d’una manera lúdica.

*Treball de cooperació i confiança.

*Enfortir vincles, cohesió grupal.

*Millorar el rendiment de l’equip en el seu desenvolupament professional.

Si vols anar ràpid
camina sol/a.

               Si vols arribar 
lluny camina en compnyia.

Proverbi africà         
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PLA CONNEXIÓ NATURA

EN RUTA
La travessa de les emocions

Cada dia és una aventura. Comptem amb un equip i amb un 
bon grapat d’eines que ens i ajuden a superar obstacles, assolir 
fites, a fer camí… En ocasions, però, fer un cim o superar un 
repte implica afrontar un seguit d’emocions que a vegades ens 
superen. La metàfora del ‘kit bàsic’ ens permet fer un 
paral·lelisme amb els components que ens acompanyen quan 
fem una travessa: motxilla, brúixola, cantimplora, mapa, …
   Explorarem, de forma vivencial, cadascun d’aquests 
ingredients que conformen el kit, alhora que gaudirem d’un 
trajecte en què farem dinàmiques en equip, lúdiques i 
participatives, tindrem espais on compartir en grups petits i 
sessions personalitzades de coaching.

Durant el trajecte treballarem:
*Lideratges i colideratges
*Cohesió
*Orientació a l’assoliment
*Comunicació
*En Ruta varia en funció de la durada desitjada i el punt de 
partida. Pot ser d’entre 1 dia i 1 setmana. Les travesses de més 
d’un dia es fan al Montseny, la Garrotxa i la Cerdanya. Les d’un sol 
dia es realitzen a la zona de Collserola o a la Serralada Litoral.

Us proposem una passejada en grup pel bosc enfocada al 
benestar i a la gestió emocional que ens serveixi per 
connectar amb la natura, amb nosaltres i amb el nostre 
entorn. Prepararem el nostre Kit d’Autocura partint del 
model d’Ecologia Emocional i algunes de les seves idees 
força per tal d’aconseguir aturar-nos, escoltar-nos i 
identificar tant les nostres fuites d’energia com les nostres 
fonts de benestar. Alliberarem tensions i càrregues, i 
connectarem amb les nostres vitamines emocionals.

Per fer-ho, prendrem una dosi de tres grans antídots:

*Regalar-nos un espai de qualitat de connexió personal.
*Sentir-nos formant part d’una xarxa de vincles que ens 
ajuden a sostenir.
*Connectar amb les propietats terapèutiques de la 
natura.

*Aquesta activitat és oberta a tots els públics. En cas de 
venir amb infants, ajustem el llenguatge i les activitats, i els 
fem un grup a mida..

BANY DE BOSC
Fonent-nos amb la natura

Us convidem a fer un bany de bosc, una immersió en 
l’entorn natural d’una manera diferent: lenta, tranquil·la, 
silenciosa, conscient. Ho farem amb l’acompanyament 
d’una guia especialitzada que ens ajudarà a despertar els 
nostres sentits anestesiats per la nostra dinàmica diària.
Els sentits són l’eina principal per poder connectar amb el 
nostre entorn present i actual, és a dir, per poder ser 
conscients de l’aquí i l’ara.

Amb aquesta activitat pretenem:
*Reforçar el vincle del grup d’una manera diferent.
*Aprendre a relacionar-nos entre iguals, també amb la 
natura, desenvolupant el sentiment de pertinença i 
comunitat.
*Potenciar el benestar físic, psicològic (cognitivo-
emocional) i espiritual.
*Afavorir la gestió emocional i de l’estrès.

Es poden desenvolupar les 
activitats per separat o bé  

contractar l’experiència 
completa
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JUNTS ARRIBAREM MÉS LLUNY

Un espai de celebració,
aprenentatge

i reflexió compartit

Aconseguir però el millor rendiment del nostre equip és 
conseqüència de molts elements que intervenen en aquest 

engranatge: motivació, compromís, comunicació, benestar, gestió 
de l’estrès i les emocions, creativitat, superació, orientació a 

l’assoliment, entre d’altres…
Dibuixem un itinerari disruptiu que vehicula

tres objectius fonamentals:

*Interdependència: compartir visions i cohesionar-nos.
*Co-implicació: Fer créixer el vincle, la motivació i el sentiment de pertinença.
*Cooperació: Reforçar el grup humà i treballar en equip.

Tots els acompanyaments i recorreguts formatius els fem a mida, en funció de les 
necessitats, requeriments i temperatura del moment actual que viu l’equip. Adaptant els 
objectius i continguts a la sessió o sessions de treball que es vulgui destinar.

En aquest recorregut vivencial dinàmic treballem amb l’equip, a través del Coaching i 
d’altres disciplines, les següents competències:

*Cohesió
*Comunicació
 *Compromís

        

TAMBÉ

EN FORMAT

VIRTUAL!
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*Treball en equip
 *Lideratge
*Creativitat

*Gestió emocional
*Orientació a l’assoliment



  

LA NOSTRA BANDA SONORA

Una  banda sonora
que ens acompanyarà

a vibrar, sentir i
escoltar-nos

El canal de la música és aquell vehicle vivencial inexplicable, com 
la vida, que ens connecta i ens expressa tantes vegades sense 

necessitat de paraules, a través de vibracions i emocions.

Volem que la música de les persones de l’equip ens acompanyi per viure aquesta 
activitat: per vibrar i sentir, escoltar melodies i lletres que ens inspirin i funcionin com 
ancoratges metafòrics de moments que ens expliquen, ens projecten i simbolitzen el 
nostre procés de desenvolupament com a equip i/o organització.

A través de la Musicoteràpia i del Coaching fem un recorregut vivencial/musical que ens 
permetrà millorar la:

*Cohesió: coneixe’ns des d’una altra mirada.
*Comunicació: eines per acompanyar-nos.
*Gestió emocional i de l’estrès.

        

TAMBÉ

EN FORMAT

VIRTUAL!
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TAST DE VINS  

Un maridatge entre
el vi i la cohesió
en clau lúdica

Som terra de vinya i de vi. La viticultura forma part dels nostres 
costums i de la nostra vida quotidiana i festiva. Brindant amb un 
bon Garnatxa celebrem i despertem els sentits. I si maridem el vi 

amb la cohesió en clau lúdica?

Amb aquesta activitat volem que us apropeu al món dels vins a través d’una experiència 
diferent i divertida amb activitats motivacionals destinades a millorar el treball en equip 
i el clima laboral. D’una banda, descobrireu els aspectes més importants a l’hora 
d’assaborir un vi, com ara la seva classificació, l’elaboració i el servei. De l’altra, 
participareu en dinàmiques de grup que potencien la creativitat, la comunicació i la 
cooperació.

Podreu escollir entre:
*Crea el teu propi vi: un taller grupal on cada equip concursarà per aconseguir el millor 
vi, ideant una estratègia de màrqueting que haurà de convèncer la resta de l’equip i al 
jurat. Serem enòlegs per un dia!
*Tast a cegues: una experiència sensorial per conèixer els passos que cal tenir en 
compte per tastar un vi: l’anàlisi visual, l’olfactiu i el gustatiu.
*Taller de maridatge: una activitat per despertar la creativitat i la imaginació. 
Aprendrem les nocions bàsiques del maridatge i els consells per combinar de la millor 
manera el vi i una creació culinària.

        

Assaborint les nostres essències

*Totes les activitats inclouen una introducció al món del vi.
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SWING PER FLUIR COM A EQUIP 

Un espai on descobrir-nos 
com a equip a

través de la conversa
del cos en moviment

Amb el ball i la dansa tenim l’oportunitat de conversar amb el 
nostre entorn a un altre nivell: podem expressar sense necessitat 
de la paraula, comunicar-nos amb els altres. Descobrim emocions 

i transformem l’energia d’un determinat moment. Aprenem de 
cada moviment que ens acompanya, amb consciència del 

moment present. I ens descobrim en equip.

Us convidem a dansar, amb la versió de cadascú, per fluir amb la vida en aquest taller 
que combina passos del swing i del coaching. Des del permís per gaudir i les ganes 
d’aprendre podrem trobar la fluïdesa necessària per oferir i oferir-nos la nostra millor 
versió.

A través del Swing i el Coaching treballem de manera molt amena -no cal saber ballar ni 
tenir coneixements de swing o lindy hop- aspectes com:

* Comunicació: empatia, donar-rebre, oferir-demanar, escoltar.
* Lideratge i colideratges.
* Rols i canvis de rol.
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IMPROVISANT AMB L’EQUIP 

Una activitat on 
l’espontaneïtat i l’humor 

estan al servei de la 
cohesió

La improvisació és una eina que permet visibilitzar els valors de 
l’empresa, transmetre continguts o facilitar la formació interna, 

sempre de manera lúdica i directa. Treballar el lideratge, la 
capacitat de proposta i d’escolta, la presa de decisions, la 

cooperació, l’adaptabilitat i la resolució de conflictes poden 
marcar una diferència important en la productivitat d’un equip

Amb aquest Team Building facilitat per ImproBarcelona, mestres de la improvisació i la 
comèdia, treballarem els següents aspectes:

*L’equip: farem dinàmiques per generar confiança, afavorir la comunicació i visibilitzar 
l’escolta, la proposta i l’acceptació.
*La creativitat: descobrirem les capacitats creatives de cadascú alliberant bloquejos i 
potenciant una actitud positiva davant dels canvis, permetent actuar des de 
l’espontaneïtat i la intuïció.
*El risc: emfatitzarem la proposta activa, fent que les aportacions de cadascú s’exposin 
als ulls dels altres, fugint així de la zona de confort.
*Improvisem: posem en pràctica les dinàmiques treballades abans segons la tècnica de 
la improvisació.
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JUGANT-NOS COM A EQUIP 

Un espai dedicat
al joc per connectar
amb el nen i la nena

interior

Connectem amb el nostre nen i nena interiors per gaudir sense 
prejudicis, sense complexos, amb les ganes d’explorar de l’infant 

que ens acompanya i ens convida a disfrutar del món del joc.
Us convidem a compartir un espai dedicat al joc:

quedem per jugar!

Desenvolupem l’espontaneïtat, gaudim amb flexibilitat i obertura, posem en pràctica la 
capacitat d’adaptació, la creativitat en estat pur, l’expressió corporal, etc. Fluïm en el 
present, en l’aquí i l’ara, amb plenitud.

L’estat de jugar ens permet provar, atrevir-nos, experimentar sense por d’equivocar-nos, 
provant noves maneres de fer, de construir, de comunicar-nos que ens poden ajudar a 
connectar amb la nostra millor versió. El principi del plaer ens connecta al màxim amb 
l’experiència que estem vivint.

Ens divertim i ens descobrim jugant, a partir de la Gamificació, del Coaching lúdic i 
recreatiu, de la Risoteràpia i del Clown. Ens regalem un espai per compartir i
conèixer-nos gaudint, al mateix temps que treballem:

*Cohesió.
*Comunicació.
*Creativitat.
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COACHING SISTÈMIC 

Un espai constructiu
on prendre consciència

dels rols i les
posicions en l’equip

Cada procés i organització forma part d’un sistema, sigui de la 
naturalesa que sigui. Per això molts dels esdeveniments que hi 

succeeixen no són comprensibles des de la immediatesa
i rutina diària.

A través de la mirada del Coaching i la Pedagogia Sistèmica i de les Constel·lacions 
volem acompanyar els equips a posar el focus en el lloc que cadascuna de les persones 
té en el seu sistema organitzacional.

Posar en evidència la profunda connexió i els vincles de cada persona amb el seu 
sistema. A través de noves imatges podem descobrir-nos des d’un nou lloc i visualitzar-
nos en els nostres sistemes d’una nova forma. Poder prendre consciència dels conflictes 
inherents ens ajuda a reordenar-nos, sanar i generar alternatives que ens permetin 
trobar més pau i benestar en el nostre relacionar-nos.

Aquesta eina ens permet poder comprendre i comprendre’ns des d’una mirada més 
global i interna i treballar:

*Rols.
*Posicions.
*Disfuncions i funcions en el sistema.
*Orientació a l’objectiu.
*Gestió de conflictes.

        

El nostre lloc a l’equip

TAMBÉ

EN FORMAT

VIRTUAL!
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FENT MÀGIA AMB L’EQUIP 

Una experiència màgica 
per sentir la il·lusió 

d’estar units/des

La màgia, com tot en aquesta vida, hauria de tenir una explicació 
lògica, fins i tot científica. Però, tanmateix, la vida és molt més 
apassionant si ens deixem portar per la il·lusió. T’imagines ser 

capaç de fer-la tu mateix/a? O, millor encara, de fer-la
amb el teu equip?

Que un grup estigui cohesionat no s’aconsegueix per art de màgia, i amb aquest team 
building aprendrem que tot té truc i es pot aprendre, fins i tot el bon ambient i la bona 
estona que passarem!

Treballarem:
*La capacitat per sorprendre (i sorprendre’ns): cultivar la capacitat per admirar-se de 
les petites coses contribueix al nostre benestar, a la creativitat i a la motivació.
*La comunicació no verbal: prestar atenció al nostre missatge corporal és essencial per 
a tota comunicació interpersonal. Millorant la postura, la mirada o els gestos 
aconseguirem crear confiança en l’altra persona.
*La teatralitat: treballarem les capacitats creatives de la posada perquè ens ajudi a 
reforçar l’efecte sorpresiu.
*La complicitat: un dels màxims exponents d’un equip és la complicitat. Per mitjà de la 
màgia, aconseguim sentir-nos còmplices i fem créixer la confiança entre el grup.

        *L’activitat està conduïda pel mag Pau Segalés. El team building inclou un espectacle de 40 minuts.

Els objectes seran facilitats per l’organització.
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MÈTODE SIKKHONA

Un eina útil i reveladora
per assolir nous reptes 

amb l’equip

El mètode *Sikkhona ens ajuda a desenvolupar la confiança i la 
cohesió en els equips. Es tracta d’una eina útil, senzilla i 

reveladora per acompanyar un equip a aconseguir els seus 
objectius i plantejar nous reptes.

Aquest mètode permet l’avaluació de l’estat d’un equip: dibuixa un mapa sobre l’etapa 
de relació en què es troba el grup a partir de la qual es traça el camí que volem fer. Amb 
la identificació de l’estadi del grup, Sikkhona ofereix un conjunt de dinàmiques i eines 
per estimular la comunicació entre els membres del grup, a abordar positivament els 
conflictes i a créixer en cohesió, fent-los avançar cap a grups d’alt rendiment professional 
i de constant creixement personal.

Aquesta metodologia ens permet treballar:

*Cohesió.
*Comunicació: demanar i oferir.
*Visió.

        

*Sikkhona és un model desenvolupat per Alex Galofré, Ferran Ramon-Cortés i Anna Forés.

L’excel·lència de l’equip

TAMBÉ

EN FORMAT

VIRTUAL!
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MINDFULNESS I MUSICOTERÀPIA

Una invitació a
posar consciència i

presència a través de
la relaxació

A través del Mindfulness o de la Musicoteràpia a través de bols 
tibetans  volem convidar l’equip a regalar-se un espai de 

relaxació.

Una invitació a fer un petit viatge on ens aturem, posem atenció a la nostra respiració, 
realitzem exercicis d’exploració corporal, per reduir l’estrès, gestionar les emocions i 
practicar l’escolta, explorant els sentits. Obrim una finestra a l’acceptació i retrobem la 
calma.

Aconseguint que la nostra consciència es relaxi i no elabori judicis sobre el que sentim o 
pensem, assolim l’atenció total al moment present. Amb el Mindfulness (l’atenció plena)  
practiquem, per exemple, la meditació i tècniques de relaxació que ens ajuden a  millorar 
el nostre benestar.

Amb aquesta proposta, per tant, treballem la:

*Consciència emocional.
*Presència.
*Gestió emocional i de l’estrès.
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PERCUSSIÓ CORPORAL

Un espai per bategar
i comunicar-nos

en equip

La música ens uneix, ens vehicula, ens defineix, ens expressa i 
ens fa sentir. Ens acompanya sempre i ens mou de quina manera!

A través de la Percussió Corporal i del Coaching volem convidar-vos a moure-us, a vibrar, 
bategar i ressonar com a equip. A passar-ho bé atrevint-nos a anar més enllà, perdent la 
por a equivocar-nos, per desenvolupar la creativitat a partir de la música que expressem. 
I a reflexionar a partir del que s’esdevingui des del gaudi per ajudar-nos a seguir creixent 
com a equip.

Aprendrem conjuntament i progressivament patrons rítmics de percussió corporal per 
anar-los incorporant com a coreografies amb cançons seleccionades adaptades al 
context i als objectius.

Amb aquesta proposta lúdica i participativa treballarem:

*Cooperació.
*Construcció i lideratge d’equip.
*Contacte visual i corporal entre els participants.
*Acceptació de les diferències i el reconeixement i respecte cap als altres.

        

Gaudint del nostre batec
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BASKET BEAT

Una invitació a
Provar la força del

Bàsket Beat

Proposem una activitat corporal i divertida en la qual, amb 
pilotes de bàsquet, fem música en grup mentre desenvolupem 

diferents competències: la presa de decisions, l’escolta i la 
comunicació assertiva.

Els tallers de basket beat estan dirigits a equips de l’empresa pública o privada que 
vulguin diagnosticar i/o modificar rols en el grup, així com millorar l’eficiència tant 
individual com grupal.

Amb els companys de Basket Beat treballarem:

*Cohesió.
*Desenvolupament competencial.
*Comunicació: escolta, observació i assertivitat.
*Eficiència individual i grupal.
*Rols i canvis de rol.

        

La pulsació de l’equip
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ESCAPE ROOM

Una vivència plena
d’emoció on desenvolupar

la mirada sistèmica
de l’equip

De la mà dels amics de Bizarre us proposem fer un Escape Room 
per escapar-vos plegats de la rutina diària i gaudir amb l’equip 

d’una estona divertida, estimulant i plena de reptes per resoldre.

Al component emocionant de tenir 60 minuts per aconseguir sortir de l’habitació, volem 
sumar- hi la reflexió posterior sobre la vivència que hagueu tingut, a través del coaching i 
de la mirada sistèmica de l’equip. El microcosmos viscut ens servirà de detonant per 
tenir elements molt rics per créixer com a equip. 

Detectarem punts forts i aspectes que podem seguir ajustant que ens permetin millorar 
el nostre treball en equip.

Ens preguntarem com hem funcionat en relació, entre d’altres coses, a la:
*Comunicació: coordinació, escolta, tempos i processos de l’equip.
* Lideratges i colideratges.
*Canvis de rol.
* Presa de decisions.

Escapant de la rutina 

Descobreix el format virtual!
Juntament amb Bizarre us proposem una activitat de team building 
ideal per a esdeveniments virtuals i equips que treballen en remot. 

Es tracta d’un joc inèdit i online tipus escape room, pensat per 
treballar i enfortir les relacions d’equip i desenvolupar habilitats de 

comunicació interpersonal mentre es resol un repte.
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CERCLES DE PERCUSSIÓ

Un cercle per sincronitzar
ritmes i ampliar

l’experiència 
comunicativa

Amb els Cercles de percussió proposem una activitat recreativa 
que ens connecta amb el ritme: el propi i el de l’equip.

El llenguatge no verbal ens convida a explorar en la mirada, el ritme de l’altre, el propi 
batec, la percussió dels companys i companyes, la música del grup, de manera que 
transcendim la paraula com a eina de comunicació per sincronitzar-nos i ampliar el 
territori i l’experiència comunicativa.

La persona facilitadora de l’activitat proposa jocs i exercicis establint uns codis que el 
grup segueix, implementa, i fa créixer. Cada membre de l’equip es responsabilitza de la 
seva actuació de manera que fa créixer l’experiència col·lectiva de pertinença.

En aquesta dinàmica de grup en equip reforcem el treball del lideratge a través de la 
música. Aprofundim en l’autoestima, l’escolta, la creativitat, la suma de forces, la 
coordinació, entre d’altres. En resum:

*Comunicació: coordinació, escolta i tempos d’aprenentatge.
*Lideratges i colideratges.
*Canvis de rol.        

* No són necessaris coneixements musicals per gaudir plenament de l’activitat.
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VISUAL THINKING

Un espai per entrenar
la creativitat i

descobrir noves solucions
als reptes d’equip

El pensament visual és una competència innata en l’ésser humà. 
Es tracta simplement d’una forma d’organitzar els pensaments 
mitjançant imatges per tal de reflexionar, comunicar, dissenyar, 

documentar o resoldre un problema.

El Visual Thinking és una metodologia vivencial i lúdica que ens permet entrenar la 
nostra creativitat i, al mateix temps, descobrir noves solucions als reptes diaris, així com 
ens permet generar noves mirades per a nosaltres mateixos/es i els/les nostres 
companys/es d’equip.

A través dels recursos que ens ofereix aquesta eina, i l’acompanyament i expertesa de la 
Neus Benages, pretenem:

*Optimitzar processos de treball.
*Despertar el pensador i pensadora visual i creativa que duem a dins.
*Treballar l’autoconeixement de persones/grup per enfortir l’equip.
*Potenciar el treball creatiu en equip.       

Per descobrir noves possibilitats 

TAMBÉ

EN FORMAT

VIRTUAL!
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CUINA AMB ELS TEUS MILLORS INGREDIENTS

Una altra manera de viure 
una experiència 

gastronòmica des de la 
creativitat

La cuina pot ser un camp d’aprenentatge molt estimulant, divertit 
i ple de reptes si ens permetem explorar-lo en equip, sobretot si 

ho fem amb curiositat i ganes de posar-nos a prova
en noves facetes.

Et proposem viure una experiència gastronòmica en equip molt especial a l’Espai Boisà, 
un centre que promou la cuina local i la qualitat en els seus ingredients, així com en les 
seves propostes culinàries.

Les activitats poden ser molt diverses, des de gaudir de la vessant més lúdica organitzant 
un autèntic masterxef a mida, com també rebre un curs de cuina amb l’elaboració de 
l’àpat final, o bé explorar el món de les tapes cuinant per grups.
Les activitats ens permetran assenyalar aquells punts forts i aspectes que podem seguir 
ajustant que ens permetin millorar el nostre treball en equip.

Ens preguntarem com hem funcionat en relació, entre d’altres coses, a:

*Comunicació: coordinació, escolta, tempos i processos de l’equip
*Lideratges i colideratges.
*Canvis de rol.
*Presa de decisions. 
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GRÀCIES!

Nosaltres no només som el    
      que sabem,
som el que estem disposats i 

disposades a aprendre.  

Andrew Schneider

www.el-despertador.com     info@el-despertador.com 

http://www.el-despertador.com/
mailto:info@el-despertador.com
https://www.instagram.com/eldespertadorbcn/
https://www.facebook.com/eldespertador.barcelona
https://twitter.com/somriulavida
https://www.linkedin.com/company/el-despertador-coaching-i-recreaci-personal/
https://www.youtube.com/user/eldespertadorbcn/videos
https://open.spotify.com/user/el_despertador

