OUTDOOR & INDOOR
TRAINING
UNA NOVA FORMA D’APRENDRE

FORMACIÓ VIVENCIAL
QUE TREBALLA
ACTITUDS I VALORS
Liderar no només exigeix tenir visió i planificació. A més,
els líders d’avui han de desenvolupar competències
adicionals si volen tenir equips d’alt rendiment.
Volem saber com et podem ajudar, estudiar la teva realitat, entendre les
teves expectatives, posar en comú els objectius de la formació i cuidar els
detalls per assegurar l’èxit del teu projecte.

Competències en el desenvolupament de persones.
Gestió emocional pròpia i de l’equip
Capacitat de comunicació
Desenvolupament de relacions interpersonals i intrapersonals
Capacitat de resiliència i tolerància a la frustració
La presa de decisions en situacions sota pressió

“El que s’aprèn durant una
experiència inoblidable es
recorda sempre “

A aedes oferim, per al vostre equip, l’oportunitat de comprendre i de
millorar el seu comportament per tal de milorar l’èxit personal i els
resultats col·lectius.

QUÈ ÉS L’OUTDOOR TRAINING?
És una nova metodologia d’aprenentatge dirigida a la formació de les persones
i en especial als equips de treball. Especialment indicada per aconseguir el
desenvolupament i creixement de competències emocionals i la transmissió
de valors. Ens servim de la natura com aula i l’aprenentatge experimental
com a mètode, amb el propòsit de reflectir un ambient similar al quotidià a
través d’activitats en el medi natural i la seva posterior anàlisi:
- És una eina excel·lent per al desenvolupament de competències emocionals.
- Actua d’una manera molt eficaç sobre les actituds i valors dels participants

Adaptem i personalitzem cada activitat per cobrir les
necessitats de cada empresa
Les activitats són personalitzades per a cada empresa i et podem assessorar
i crear una activitat a mida. Amb el nostre equip de coachs i formafors podem
donar servei a tot tipus de grups des de petits a molt grans.

Estudiem les vostres
necessitats

Bonifiquem part de la
formació

Preparem la millor activitat per a la vostra
empresa.

Nosaltres ens encarreguem de tot de forma
gratuïta.

CIRCUITS EN ELS ARBRES
AMB TIROLINES
Divertits i emocionants circuits instal·lats als arbres per poder passar d’arbre
en arbre sense tocar terra, realitzant ponts tibetans, pujant per escales,
baixant per tirolines, fent salts de Tarzan, xarxes, túnels, tobogans i moltes
aventures més.
La varietat d’activitats permet treballar diferents competències personals i
grupals, tot i que els objectius més habituals són:
•

Reforçar la sensibilitat cap a motivacions intrínseques a la feina: l’equip, el
desig d’aprendre i l’assoliment.

•

Conèixer com funciona una equip en les seves diferents fases: inicial,
conflicte, desenvolupament i equip d’alt rendiment.

•

Descobrir la utilitat de la intel·ligència emocional i veure l’equip com un
organisme viu.

•

Comunicació interpersonal.

Durada activitat/formació: 5 hores
Planning:
•

Benvinguda i formació inicial

•

Realització de l’activitat

•

Formació i devolució

Que inclou:
Kit de benvinguda per a cada participant, material necessari pel
desenvolupament de l’activitat, formadors i monitors, gestió de la bonificada.

PAINT BALL
El Paintball és un esport que neix de l’evolució entrenaments de guerrilla
on les tàctiques i el joc en equip són molt importants. És un esport d’equip i
consisteix bàsicament a eliminar tacant de pintura els teus contraris. Aquesta
és la idea central sobre la qual i pot haver-hi variants que introdueixen
elements com banderes, defenses de posicions, etc. No requereix cap
condició física especial i pot ser practicada per qualsevol persona.
Aquí podem treballar des d’un format diferent (competitiu) com podem
treballar la gestió del grup,
l’estratègia, habilitats directives i el treball en equip. Confrontacions
interdepartamentals o si son
dos empreses que es coneixen i hi ha la suficient confiança competició entre
empreses
Durada activitat/formació: 5 hores
Planning:
•

Benvinguda i formació inicial

•

Realització de l’activitat

•

Formació i devolució

Que inclou:
Kit de benvinguda per a cada participant, material necessari pel
desenvolupament de l’activitat, formadors i monitors, gestió de la bonificada.

ESCAPE ROOM
Aquest activat uneix oci i treball i fomenta tant les habilitats necessàries per
al treball en equip, com la capacitat d’organització i lideratge, a més de ser
un bon entrenament per a la iniciativa personal i la resolució de problemes.
Facilita també la identificació de rols, i per això resulta igualment adequat
per a la selecció de personal. Ideal per a fer en grups petits.
En aquest indoor training es treballen els següents objectius:
•

Team Building i implicació

•

Estils de lideratge i rols

•

Habilitats de comunicació

•

Gestió de la pressió i resultats

Durada activitat/formació: 4 hores
Planning:
•

Benvinguda i formació inicial

•

Realització de l’activitat

•

Formació i devolució

Que inclou:
Kit de benvinguda per a cada participant, material necessari pel
desenvolupament de l’activitat, formadors i monitors, gestió de la bonificada.

GRAND PRIX
El Grand prix és una gimcana divertida on els equips hauran de superar
una sèrie de proves per guanyar. Aquesta activitat es pot adaptar molt a les
necessitats de cada empresa podent incorporar proves i adaptant-les a cada
realitat.
La varietat de jocs permet treballar diferents competències personals i
grupals, tot i que els objectius més habituals són:
•

Reforçar la sensibilitat cap a motivacions intrínseques a la feina: l’equip, el
desig d’aprendre i l’assoliment.

•

Conèixer com funciona una equip en les seves diferents fases: inicial,
conflicte, desenvolupament i equip d’alt rendiment.

•

Descobrir la utilitat de la intel·ligència emocional i veure l’equip com un
organisme viu.

•

Comunicació interpersonal.

Durada activitat/formació: 5 hores
Planning:
•

Benvinguda i formació inicial

•

Realització de l’activitat

•

Formació i devolució

Que inclou:
Kit de benvinguda per a cada participant, material necessari pel
desenvolupament de l’activitat, formadors i monitors, gestió de la bonificada.

JOC DE CONSTRUCCIÓ
Joc en el qual els participants hauran de replicar una construcció amb moltes
sorpreses. Ajudarà a treballar la productivitat, el lideratge, comunicació i molt
més.
S’utilitza per entrenar les competències de:
•

Solució de conflictes i enfocament de problemes

•

Rentabilització de recursos

•

Estils de lideratge i delegació

•

Gestió del temps i l’estrès

•

Capacitat de comunicació, observació i escolta

Durada activitat/formació: 5 hores
Planning:
•

Benvinguda i formació inicial

•

Realització de l’activitat

•

Formació i devolució

Que inclou:
Kit de benvinguda per a cada participant, material necessari pel
desenvolupament de l’activitat, formadors i monitors, gestió de la bonificada.

