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RUTA DE LA 
BIOMIMÈTICA



Ruta de la biomimètica

La biomimètica és la ciència que estudia la natura com a font 
d’inspiració per a resoldre problemes humans que la natura ja ha 
resolt. No es tracta de copiar la natura sinó d'emular-la.

Un expert en la matèria i un guia de muntanya, ens portaran a fer 
recorregut per el bosc on farem diverses parades per a conèixer i 
veure el bosc amb uns altres ulls. Veurem que moltes de les coses 
que passen a la natura, poden ser aplicables al nostre dia a dia, 
donant-nos exemples pràctics i fàcils de portar a la nostra 
quotidianitat.



TREBALLANT 
COM ABELLES



Treballant com abelles

Un taller on a través de l'increïble món de les abelles podrem extreure grans 
coneixements que podrem aportar a les nostres organitzacions. Una nova 
visió de com liderar, treballar en equip i sobretot com conviure en un dia a 
dia moguts per la hiperactivitat.

El taller acaba amb una tast de diferents productes procedents de les 
abelles i on els participants s’emportaran una mostra del que hauran provat. 
No només sabrem quina mel ens agrada més sinó que la nostra tria ens 
donarà algunes idees de com som.



FEEL AWAKE



Feel Awake

Despertar s’ha convertit en una acció rutinària sense donar la importància 
que mereix un moment tant important del dia a dia de cada un de nosaltres.

És per això que Desconnexions us proposa despertar d’una manera activa i 
agafant consciència de despertar cadascun dels nostres sentits que a 
vegades segueixen una mica adormits. Ho farem amb l'ajuda d’una gran 
botànica que ens guiarà en un recorregut dins del bosc on aprendrem olors, 
sabors i textures que ens passaven desapercebuts fins avui.



nARTural



nARTural
Tres tallers diferenciats però englobats sota l’art de crear. 
La creativitat com a fil conductor però on podem treure 
molta informació de millora de cadascun dels participants 
a l'activitat. Les següents desconnexions sempre estan 
acompanyades d’un professional que juntament amb el 
facilitador guiaran l’activitat.

1-Moldeja’t
Una ceramista ens ensenya com a través del fang podem
no només expressar-nos sinó que podem transmetre les
nostres emocions i ens dona informació sobre nosaltres
mateixos.

2-Més enllà del llenç
El món de la pintura és potser el més conegut del món de
les arts, però en aquest cas et proposem pintar mirant la
teva intuïció i buscant informació en l’interior de
cadascun de nosaltres.

3-Museu de recursos
Els participants s’endinsen en una excursió individual a
dins del bosc on hauran de buscar tots els recursos que els
permetin realitzar una escultura digne d’estar exposada en
el museu que ells crearan. Un cop realitzada la escultura
guiats per un facilitador i vivint tot el procés de creació,
hauran d’exposar la seva obra davant els seus companys.
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