
team building activities

“Si vols anar ràpid, ves sol.                                                            
Si vols arribar lluny, ves acompanyat”Si vols arribar lluny, ves acompanyat”

- proverbi africà -

Des d’elitsports planifiquem i organitzem jornades de team buildingDes d’elitsports planifiquem i organitzem jornades de team building
per a la vostra empresa. Es poden realitzar a les vostres instal·lacions o
en una ubicació externa i en espais tan outdoor com indoor.en una ubicació externa i en espais tan outdoor com indoor.

Us proposem les següents dinàmiques:Us proposem les següents dinàmiques:

• fem equip! - team building cooperatiu
• olympic games - team building esportiu• olympic games - team building esportiu
• funny games - team building diversió

mix games - team buiding personalitzat• mix games - team buiding personalitzat



team building cooperatiu
Objectius

• Afavorir la cooperació i la comunicació en els processos de treball
• Entendre que si tots sumem, el resultat sempre serà millor
• Enfortir la cohesió i la identitat de l’equip o grup

Activitats

Elitsports es basa en la metodologia metalog i les seves eines de treball per oferir bona part de les seves Elitsports es basa en la metodologia metalog i les seves eines de treball per oferir bona part de les seves 
activitats de team building cooperatiu.

1- La torre del poder1- La torre del poder
Tot l’equip ha d’aconseguir fer una torre utilitzant
els diferents blocs de fusta. Cada participant agafa 
una corda subjectada a una grua i amb aquesta una corda subjectada a una grua i amb aquesta 
han d’agafar bloc per bloc i apilar-lo un damunt
de l’altre fins aconseguir fer la torre. Només 
treballant junts s’aconsegueix!treballant junts s’aconsegueix!



team building cooperatiu
Activitats

2- L‘aranya 
Tots els components de l’equip, amb l’ajuda dels altres,
han de passar d’una banda a l’altra de la teranyina sense
tocar la red. Cada participant ha de passar per un lloc
diferent al dels seus companys.

3- Tub de recol·lecció 
L’objectiu del joc és, entre tot l’equip, recollir les boles

repartides pel terra i introduir-les dins un recipient.repartides pel terra i introduir-les dins un recipient.
I només es pot utilitzar el tub de recol·lecció mogut 

per les cordes que manipula cada participant.



team building cooperatiu
Activitats

4- Vareta màgica 
L’objectiu del joc és, entre tot l’equip i utilitzant només els
dits índex, fer baixar la vareta fins el terra. Tot i que sembla
una tasca senzilla, només s'aconsegueix amb un treball 
de coordinació  i planificació entre tots els participants.

5- La canonada
L’objectiu del joc és, entre tot l’equip, transportar L’objectiu del joc és, entre tot l’equip, transportar 

el més ràpid possible una petita bola de fusta  
d’un punt a un altre utilitzant només 

els tubs de plàstic i sense que la bola caigui a terra.els tubs de plàstic i sense que la bola caigui a terra.



team building cooperatiu
Activitats

6- Jocs tradicionals hability
Recordarem la nostra infància amb jocs d'estratègica i cooperació.

hability

tangram

anella al cava
tangram paracaigudes



team building esportiu
Objectius

• Fomentar la competitivitat sana com un mitjà per millorar el rendiment laboral
• Enfortir la relació i el bon clima de treball entre els empleats de l’empresa• Enfortir la relació i el bon clima de treball entre els empleats de l’empresa
• Gaudir de la pràctica esportiva

Activitats “olympic games”

circuit de minigolf 9 forats

bumper balls

circuit de minigolf 9 forats

futbolí humà esports alternatius



team building esportiu
Activitats “olympic games”

tir amb arctir amb arc

bitlles gegantsbitlles gegants

diana gegant footgolf

punteria 
a la verema



team building diversió
Objectius

• Gaudir d’una jornada lúdica per trencar rutines
• Desenvolupar la cohesió de grup• Desenvolupar la cohesió de grup
• Experimentar els beneficis del joc com a activitat d’entreteniment i diversió

Activitats “funny games”Activitats “funny games”

circuit de minigolf 9 forats

brau mecànic

circuit de minigolf 9 forats
shotdown

demolution

unicicles elèctricsunicicles elèctrics

demolution



team building diversió
Activitats “funny games”

pista americanapista americana

circuit de minigolf 9 foratscircuit de minigolf 9 forats
gladiadors

rocòdrom

lliscador aquàtic llits elàstics

bungee run

lliscador aquàtic llits elàstics


