
Team 
  Building
            activities 
       for your 
company

Aprèn a competir 
amb els teus 

companys!www.outdoortarragona.com



L’Outdoor Training és un mitjà que consisteix en jocs o activitats 
a l’aire lliure o espais oberts, amb una metodologia pròpia 

de l’educació experiencial que presenta una seqüència lògica 

d’activitats on s’extreuen conclusions que ajuden a millorar 
l’entorn personal i professional.

> Estimula la confiança i desenvolupa/potència  

    l’esperit de treball en equip.

> Potencia el lideratge i la capacitat de delegar responsabilitats.

> Motiva als participants en els compromisos del treball diari.

> Fomenta la comunicació i integració.

> Augmenta la resistència a l’estrès.

> Millora la reacció d’enginy davant situacions  

de pressió i canvi.

> Augmenta la confiança entre 
companys.

> Entrena l’enfocament de 
l’atenció i visió.

Beneficis:



Carrera d’esquís

Carrera d’esquís

L’Oruga

Orientació
Camí a cegues

Canal d’aigua

El quadrat perfecte

Tir de corda

En Outdoor Tarragona organitzem tot tipus 
d’activitats de team building per a empreses, 
esdeveniments a mida en qualsevol localització i 
packs temàtics.

Aconsegueix un alt component de comunicació 
activa i interacció amb el mitjà. L’equip demostrarà 
les seves capacitats de coordinació en acció durant 
competències divertides i sorprenents com:

> Carrera d’esquís.

> Canal d’aigua.

> Camí a cegues.

> Tir de corda.

> Jocs d’orientació.

> Tela d’aranya.

> L’Oruga.

> Etc...

Activitats:

1. Jocs de Team Building:



2. Inflables
de Wipeout i
esportius:

Cada equip demostra la seva 
força i destresa amb els 
inflables esportius i d’humor 
amrillo.

> Gladiadors.

> Esferes.

> Pista americana duel.

> Futbol diana.

> Lliscador.

> Eliminador.

> Bubble soccer.

> Bou mecànic.

> Bungee run.

> Etc...

Lluita de Gladiadors

Futbol Diana

Pista americana Duel

L’Eliminador

Pista americana Duel

Bungee run

Bou mecànic

Les Esferes

Bubble Soccer



3. Làser Tag
En aquesta prova exercitem 
l’estratègia, la mobilitat i la 
punteria. Al mateix temps que 
descarreguem adrenalina. 
Guanya l’equip que menys 
impactes de làser rep.



Joc d’Escape Room ambientat en l’antiga 
Babilònia. Competeix un equip contra el temps 

o dos equips s’enfronten entre ells per acabar 

de construir la Torre de Babel, obrint portes i 
solucionant enigmes en menys d’1 hora.

Una experiència d’oci diferent que posa a 
prova el teu enginy, intuïció i concentració.

escape game

4.



www.outdoortarragona.com

info@outdoortarragona.com

666 630 630


