Training camps
Cohesió d’equips
Outdoor training

Aire lliure

Hàbits saludables
Team building
Formació
Lideratge i comunicació

Training camps
Activitat d’un o dos dies de duradada, externa a l’organització amb l’objectiu de cohesionar
equips de persones, impulsar entorns de salut i fomentar el desenvolupament d’hàbits
saludables.
Són especialment indicats per equips de departaments, equips de directius o comandaments
intermitjos i equips multidisciplinars de projectes.
Matins – Activitats outdoor basades en:
•
•
•
•
•

Creació d’hàbits saludables
Habilitats de treball en equip
Estratègia i habilitats de venda
Enginy i creativitat
Orientació en el medi natural

Tardes – Formació pràctica en:
•
•
•
•
•
•

Equips d’alt rendiment
Lideratge
Metodología DISC orientada a l’estratègia de venda
Metodología DISC orientada a la cohesió d’equips
Estratègia i habilitats de venda
Gestió de l’estrès

Contacte: amtte@amtte.es / 633 890 383

Training camp 1 dia
•

Matí dia 1: Activitats de team building,
introducció a l'activitat física i als hàbits
saludables

•

Dinar amb servei de càtering

•

Tarda: sessió de formació

Training camp 2 dies
•
•
•
•
•
•

El nostres entorns

•
•

Contacte: amtte@amtte.es / 633 890 383

Matí dia 1: introducció a l'activitat física i als
hàbits saludables
Dinar amb servei de càtering
Tarda: sessió de formació
Sopar amb servei de càtering sobre taula amb
una xerrada d'un esportista d'elit
Matí dia 2: activitat d'orientació amb una
simulació empresarial a mode de joc i cohesió
dels equips
Dinar amb servei de càtering
Tarda: sessió de formació (opcional)

Els nostres professionals

•

Anna Comet i Pascua

•

Atleta d’elit en actiu des de 1996
•
Membre de la Selecció Catalana de curses de
muntanya
Membre de la Selecció Espanyola de muntanya
(FEDME) i atletisme (RFEA)
Equip Nacional d’Esquí Alpí (RFEDI) de 1996 a 2002
Directora de l’equip esportiu The Elements
Entrenadora Personal per l’Institut ISAAF
Tècnic Esportiu d’esquí alpí nivell II- Tècnic Esportiu
de muntanya
Llicenciada en Periodisme i Traducció i Interpretació

•

•

Contacte: amtte@amtte.es / 633 890 383

•

Marc Pujol i Torruella
Enginyer industrial col. nº 16965-I
Consultor en factor humà, organització industrial i
metodologia Lean.
Postgrau en gestió d’equips, PNL i Coaching
Analista conductual certificat per DISC International
Institute nº 34B160407-2
Expert en factor humà: creació d’equips d’alt
rendiment, lideratge, comunicació interpersonal i
motivació de persones.
Tècnic esportiu i entrenador en Esquí alpí.

Training camps
Més informació:
www.amtte.es
amtte@amtte.es
Tel. 633 890 383

