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HABITAT
joc, natura, equip i canvi



OBJETIUS
Crear una experiència col·lectiva que 
promogui la sinergia entre els col·laboradors 
per a aconseguir individual i col·lectivament, 
eines, estratègies i solucions per a la gestió 
d'equips i promoció del canvi d'una manera 
àgil, divertida y que perduri. 

Pla d'acció

Treball en equip

Comunicació

Autoconeixement

Lideratge

Cohesió

Presa de decisions

Estratègia



BIOMIMÈSIS
Ciència que estudia la 

natura com a font 
d'inspiració per a resoldre 

aquells problemes humans 
que la natura ja ha superat. 

JUEGO

CONEXIÓN

Ens mostrem com 
realment som quan fluïm, 

quan ens deixem portar 
per allò que ens fa gaudir. 

Quan connectem amb el 
nen que portem a dins.

 

El cervell té limitacions per a 
filtrar el que anomenem 

"memòria de treball", però 
amb la connexió entre les 

mans i la ment demostrem 
molt més del que creiem 

saber.

BASES



-

  CONSTRUCCIO
INDIVIDUAL
Cada persona representa individualment la 
seva pròpia perspectiva sobre el repte o 
objectiu plantejat. Tots els participants tenen 
l'oportunitat de compartir amb el grup la 
seva creació i visió.



  MODEL   
COMPARTIT
Creem un model compartit, un paissatge 
natural que inclou la visió de tots els membre 
de l'equip.
Per a això, es crea una història, un relat que 
dongui resposta, solució i/o un pla d'acció.



RESULTATS
Reunions i sessions de treball en les que el pes 
de la comunicació i les decisions és equitatiu.
Decisions i estratègies basades en el consens i 
en  la representació de totes les parts.
Solucions i idees creatives impulsades per 
metàfores del món natural i transferibles a 
l'organització. 

Som, des que naixem, exploradors d'un món complex i fascinant.
Gerald Durrell
Escriptor, Naturalista
(1925) Naturalista i escriptor britànic.



“La sessió d'HABITAT ens ha permès construir, entre tots, amb l'emoció d'implicar les mans i la raó 
per a donar sentit al què hem representat. Sense dubte, una sessió de creixement i molt divertida"

TESTIMONIS



PREUS

i n d o o r 
HABITAT mitja jornada fins a  12 persones

HABITAT mitja jornada fins a  24 persones

875€

1.185€

o u t d o o r
HABITAT mitja jornada fins a  12 persones

HABITAT jornada completa fins a 24 persones

HABITAT mitja jornada Gran Format

1.545€

2.025€

2.675€

1.645€HABITAT mitja jornada més de 25 persones 

HABITAT jornada completa fins a 12 persones 1.185€



QUE INCLOUué incluye?
Material i personal formatiu.
HABITAT dissenyat per a fins a 12/24 persones*. 
HABITAT gran format disesenyat per a fins a 60 persones*.

NO INCLOU
IVA aplicable.
Dietes ni desplaçaments a més de 50 km. de Barcelona. 
Dietes ni desplaçaments dels participants

* Consultar per a grups de més persones
* Consultar possible Formació Bonificada per  FUNDAE

-



Vamos a representar individualmente la visión 
que tenemos sobre la pregunta, reto u objetivo 
que tenemos encima de la mesa.
Todos los participantes van a tener el mismo 
tiempo y oportunidad de compartir su visión 
sobre aquello. 

HABITAT neix del retrobament entre les 
nostres necessitats i l'instint. I es 
desenvolupa a la natura com a resposta 
a un llenguatge universal que li dóna 
sentit a tot.
El compartim com el desig de trobar 
respostes i acords que ens uneixin, 
naturalment.

NATURALMENT



+34 931 126 967
info@desconnexions.com
www.desconnexions.com

El món és tan delicat i tan complicat com una teranyina. 
Si toques un fil sacseges els altres.

Nosaltres no només estem tocant la tela,
sinó que hi estem fent grans forats Gerald Durrell

Escriptor, Naturalista
(1925) Naturalista i escriptor britànic.






