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Visual



En un món laboral on cada vegada és més important  
el treball en equip, us proposem un Taller de Teambuilding 

LÚDIC, DIVERTIT, ENGRESCADOR i ORIGINAL,  
pensat per a assolir els objectius d'una bona cooperació: 

Un taller que és 

TEATRAL  
i  

VISUAL 



Perquè el teatre facilita el coneixement del 
nostre cos, emocions i reaccions. I el dels altres. 

Perquè ens dóna capacitat d’escolta, treball en 
equip, empatia i alegria.  

Perquè millora l’estat d’ànim i les relacions i per 
tant, augmenta l’autoestima.  

Perquè genera un espai per a poder plantejar 
diferents situacions, recreant-les i interpretant-les 
i poder utilitzar-les amb una finalitat. 

I perquè és molt divertit! 

PER QUÈ ÉS TEATRAL?



PER QUÈ ÉS VISUAL?
Perquè ho gravarem en vídeo per obtenir 2 peces:  
- Un vídeo resum d’entre 2 i 3 minuts i  
- Un vídeo per Instagram, d’1 minut de durada.  

A més, farem també un making of fotogràfic, on 
sortiran tots els participants. 

Els vídeos i les fotos us servirán per: 

- Corporativament, com a eficient eina de màrqueting 
digital compartint-la al web i a les vostres xarxes 
socials: Instagram, Twitter, YouTube, Facebook… 

- Com a obsequi, els vídeos i les fotos faran que els 
vostres treballadors recordin sempre amb simpatia la 
seva participació en aquest taller. 



OBJECTIU DEL TEAMBUILDING

Aconseguir que persones amb diferents funcions i 
jerarquies generin un sentiment de pertinença a 
u n g r u p , t a n n e c e s s a r i p e r a l b o n 
desenvolupament a posteriori de les seves tasques, 
tant individuals com grupals.  
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OBJECTIU D’AQUEST TALLER

Treballar els valors des de l’experiència i la 
diversió que ens dóna el Teatre, ja que estem 
convençuts que és la manera en què les persones 
es troben més receptives i obertes a propostes i 
novetats. 

A través de la interpretació, hem desenvolupat un 
sistema d’aprenentatge i una eina de treball que no 
tan sols és molt divertida, sinó que ens serveix per 
millorar i solucionar conflictes de l’entorn. 
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QUANT DURA I QUÈ FAREM AL TALLER?
El taller té una durada orientativa d’entre 3 i 4 hores i girarà entorn de la interpretació de diferents i 
coneguts contes clàssics, que els participants adaptaran en funció dels missatges que vulguin transmetre.  

La dinàmica d’aquesta activitat  
potencia els següents valors: 

Autoconfiança i Confiança 
Automotivació i Motivació 
Comunicació 
Creativitat 
Proactivitat 
Responsabilitat 
Treball en Equip 
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QUI HO FAREM?
El taller serà tutelat i dirigit per la formadora i 
ps icòloga Gemma Prats i per 1-3 actors 
profess ionals de LART Saber Comunicar , 
especialitzats en dinàmiques de grups. 

La producció audiovisual (vídeo+foto) la realitzarà la 
productora SOM LA COMPETÈNCIA.  
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COM HO FAREM?
Agruparem als participants en grups de 10 persones el 
màxim d’heterogènies possible, intentant que no 
coincideixin aquelles del mateix departament i 
combinant alhora diferents categories professionals. 

L’activitat es dividirà en 4 parts: 

Una primera, en la que la formadora exposarà el 
funcionament de l’activitat. 

Una segona, on els actors faran una dinàmica teatral per 
trencar el gel entre els participants. 

Una tercera, en la qual els treballadors, ja agrupats, 
prepararan i assajaran l’obra que els hi hagi tocat. 

I una quarta en la que tots els participants interpretaran 
la seva obra i es debatrà sobre els missatges transmesos.
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COM HO GRAVAREM?
Gravarem l’activitat amb 2 equips de càmera i 1 
fotògraf. I després, editarem i postproduirem el 
material per lliurar-vos: 

* 1 Vídeo d’entre 2 i 3 minuts de durada aprox. 
amb un resum dinàmic de tota l’activitat. 

* 1 Vídeo d’1 minut de durada per poder compartir-
lo a Instagram. 

* 1 Making Of fotogràfic del Taller. 

Els vídeos obriran i tancaran amb els vostres logotips 
corporatius i es sonoritzaran amb músiques de 
llibreria per una fàcil viralització en entorn web i 
xarxes. 
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ELS PRESSUPOSTOS. QUÈ INCLOUEN?
1. Reunions amb Vosaltres.  
Previ al Taller, ens trobarem (Psicòloga + Actors + Productor) per  
definir i concretar els vostres objectius i necessitats.  

2. Taller de teambuilding. 
2.1. Per grups fins a 20 persones: Psicòloga + 1 actor. 3 hores. 
2.2. Per grups de 20 a 50 persones: Psicòloga + 2 actors. 3 hores. 
2.3. Per grups de 50 a 80 persones: Psicòloga + 3 actors. 4 hores. 

3. Gravació de la sessió (vídeo+foto) amb un equip integrat per: 
* 2 Operadors amb els seus equips de Càmera. 
* 1 Ajudant/Elèctric  
* 1 Personal de Producció. 
* 1 Tècnic de so amb el seu equip (per grups a partir de 20 pax). 
* 1 Fotògraf amb el seu equip de Càmera. 

4. Postproducció Audiovisual. 
* 1 Vídeo de 2-3 minuts amb un resum de tota l’activitat. 
* 1 Vídeo d’1 minut per compartir-lo a Instagram. 
* 1 Making Of fotogràfic de la jornada.  
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ELS PRESSUPOSTOS. LES XIFRES

De forma orientativa, hem estructurat la proposta per treballar-la 
amb 3 tipus de grups atenent al nombre de participants: 

Taller de 3 hores, fins a 20 persones          
Taller de 3 hores, de 20 a 50 persones      
Taller de 4 hores, de 50 a 80 persones      

Per descomptat, també fem tallers per més de 80 persones i en 
qualsevol punt geogràfic. Ens adaptem a tot!  

Expliqueu-nos què necessiteu i amb molt de gust us farem un 
pressupost a mida! 
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US GARANTIM:

Un taller molt DIFERENT d’altres activitats de Teambuilding que conegueu. 
Una sessió molt DIVERTIDA on tothom participarà i s’ho passarà bé. 

Excel·lent INTERACCIÓ entre tots els membres de la vostra companyia. 
Una forma completament ORIGINAL d’abordar els diferents valors. 

Que tindreu ganes de REPETIR! 

I gràcies al vídeo i les fotos, serà una EXPERIÈNCIA QUE SEMPRE RECORDAREU! 
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El Taller de Teambuilding VALORS… EN ACCIÓ! és un projecte de 

la Psicòloga i Formadora GEMMA PRATS, 
els Actors/Actrius de LART Saber Comunicar i 

la Productora Creativa SOM LA COMPETÈNCIA.  

                                                    www.gemmaprats.cat         www.lartdecomunicar.com       www.somlacompetencia.com  

                                                    Amb la col·laboració  
                                                    tècnica de  

http://www.gemmaprats.cat
http://www.lartdecomunicar.com
http://www.somlacompetencia.com


MOLTES GRÀCIES!


