
DOSSIER RECONNECTAR



Ens trobem en una situació molt complicada. La situació que ens ha tocat viure
ha estat extrema i ens ha obligat a desconnectar de les nostres rutines diàries.

Per això mateix Desconnexiones vol ajudar les empreses a tornar a CONNECTAR,
valgui la paradoxa. Connectar amb els seus equips, connectar amb la naturalesa,

connectar amb un mateix...
 

Hem creat una sèrie d'activitats que neixen de la senzillesa i la grandesa de la
naturalesa. Entendre-la i créixer amb ella i no a esquena d'ella. Al mateix temps

hem ajustat al màxim el preu d'aquestes activitats perquè són i seran temps
durs, on una mà ajuda a l'altra. Desconnexions vol ajudar a reconstruir i millorar
les relacions i més que mai ratificar que la naturalesa ens dóna lliçons bàsiques

de vida.
 

Totes les activitats que us proposem a continuació estan creades i dissenyades
per a aconseguir aquest objectiu i propòsit. Volem que tots torneu a connectar

amb el que durant tants dies no hem pogut. És molt important enfortir les
connexions per a així aconseguir uns resultats millors i satisfactoris.

"Los cam
bios son retos que abren la puerta
a nuevas oportunidades."
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Experts en la transformació d'empreses i persones a través de la naturalesa.
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DESCRIPCIÓ

Desconnexions vol col·laborar i acompanyar a
totes les empreses a intentar recuperar, dins del

possible, la normalitat. 
 

Aquesta activitat és apta per a tots a totes les
empreses. Consisteix a muntar reunions a l'aire

lliure, mantenint en tot moment les distancies i tot
el protocol de seguretat. Permet que les

empreses es puguin tornar a reunir, sense córrer
riscos, així tornant a reconnectar. 

 
Desconnexions s'adapta a qualsevol escenari

proposat, per fer possibles aquestes reunions.

OBJETIU
Tornar a reconnectar amb l'equip. 

Retrobar-se a escala personal. 
Tornar a la normalitat, dins del possible.

 
 
 
 

PROGRAMA
0.00h Presentació de l'activitat

0.15h reunió
3.00h Final de l'activitat

 
 
 

INCLOU
Personal i facilitació de la jornada.

 
NO INCLOU

Variable condicionada per elecció de localització.
Dietes i trasllats participants.

IVA aplicable.
Preu realització activitat a més de 100km de

Barcelona.
 
 
 

IDEAL PER
Aquelles empreses que volen restablir la connexió

amb el seu equip. 
 



DESCRIPCIÓ
L'activitat consisteix en fer un treball de
desenvolupament d'equip a través de la

Naturalesa.
 

Un dels nostres consultors us acompanyarà a
través de la metàfora i dels significats de la

naturalesa en una dinàmica indoor en la qual
poder compartir la visió individual de l'equip i

sumar reflexions per a definir l'equip del present i
projectar decisions i canvis futurs. 

 
Una mostra de la capacitat de resiliència que

aflora en tots quan el nostre ecosistema trontolla.
 

OBJETIU
Generar aprenentatge compartit.Conèixer-se

millor a un mateix i als companys. Descobrir punts
de vista i potenciar la presa de decisions per a

arribar a acords.
 
 
 

PROGRAMA
0.00h Presentació de l'activitat i aliança

0.30h Construcció individual
2.00h Compartir: equip i projecte

3.00h Final de l'activitat
 
 
 

Experts en la transformació d'empreses i persones a través de la naturalesa.
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INCOU
Personal i facilitació de la jornada.

 
 

NO INCLOU
Variable condicionada per elecció de localització.

Dietes i trasllats participants.
IVA aplicable.

Preu realització activitat a més de 100km de
Barcelona.

 
 
 

IDEAL PER
Aquells equips que vulguin una activitat lúdica
però amb missatge i valors. Que esperin sortir

amb més informació de la que tenien i projectar
canvis.
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DESCRIPCIÓ
Aquesta ruta és apta per a tots els públics.

L'activitat consisteix a connectar amb la
naturalesa, de la mà d'un expert que ens donarà

una nova i privilegiada perspectiva.
 

Ara més que mai ens toca tornar a connectar amb
la naturalesa. Aquesta activitat ens permet
aquesta interacció dinàmica i crear noves

connexions que ara són de vital importància.
 

Durant el recorregut un facilitador ens convidarà
a realitzar diferents dinàmiques per a poder posar

en pràctica tots aquests aprenentatges.

OBJETIU
Tornar a connectar amb la naturalesa.
Compartir moments i aprenentatges.

Conèixer-se millor a un mateix.
 
 
 

PROGRAMA
0.00h Presentació de l'activitat i aliança

0.15h Ruta per la naturalesa
3.00h Final de l'activitat

 
 
 

Experts en la transformació d'empreses i persones a través de la naturalesa.

INCOU
Personal i facilitació de la jornada.

 
 

NO INCLOU
Variable condicionada per elecció de localització.

Dietes i trasllats participants.
IVA aplicable.

Preu realització activitat a més de 100km de
Barcelona.

 
 
 

 
IDEAL PER

Aquelles empreses que volen restablir la connexió
amb la naturalesa i amb el seu equip.

 



Valida d'abril a setembre

 

Tel. 937012941 / 606 391249
www.desconnexions.com
 
 


