
     

 

               
 
Cerdanyola del Vallès a 7 de juny de 2004 
 
Benvolgut senyor/ benvolguda senyora: 
 
For.outdoor i l’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos UAB Campus es complauen a convidar-los a assistir a la segona jornada 
d’ Outdoor Training, mètode que té com objectiu contribuir al desenvolupament de la intel·ligència emocional i de les habilitats 
gerencials i socials dels equips humans. 
Entenem que, avui dia, és prioritari per a les empreses tant la gestió correcta del clima laboral i de la comunicació com la implicació social 
de l’organització amb el seu entorn i amb les persones que la conformen. 
Estem convençuts que les noves habilitats que els temps demanen ( creativitat, capacitat de comunicació i d’aprenentatge, lideratge,  
conducció d’equips, presa de decisions, etc. ) i les actituds que cal potenciar ( il·lusió, motivació, implicació, satisfacció, etc.) requereixen 
un aprenentatge específic que, difícilment, pot oferir la formació convencional. 
És per això que els proposem de viure amb nosaltres la metodologia de l’aprenentatge a l’aire lliure, pensada especialment per potenciar 
les habilitats i les actituds que, tal com dèiem, l’empresa actual necessita.  
For.outdoor i la Universitat Autònoma de Barcelona posen a la seva disposició, per aquesta sessió, els seus coneixements i l’experiència 
dels seus equips humans, així com els espais i les instal·lacions del campus universitari, idonis per aquest tipus de formació.  
Tot esperant que aquesta proposta els pugui interessar aprofitem l’avinentesa per saludar-los cordialment 
 
Jaume Mimó             Assumpta Cros 
For.outdoor                          APAC. UAB Campus 
 
Informació: 

Cristina Moreno     Maria Clarella 
Tel. 630 95 54 62                             Tel. 93 581 72 16 
foroutdoor@hotmail.com              maria.clarella@uab.es 
http://www.foroutdoor.cjb.net/        http://www.uabcampus.com/         



     

 

                                                                                                              

               
 

Programa de la sessió d’Outdoor 
Lloc: Serhs Hotel Campus – Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona  
 
Dates: 9 i 10 de juliol de 2004 
 
Inici: 19h del dia 9 de juliol 
Final: 19h del dia 10 de juliol 
 
 

     



     

 

 
Dia 9: 
 

? 19h. Arribada i benvinguda al Serhs Hotel Campus 
? 20h. Introducció a l’Outdoor Training 
? 21h. Sopar al Restaurant Arc’s, al Serhs Hotel Campus 
? 22h. Activitat nocturna 
? 24h. Descans 

 
Dia 10: 
 

? 8h. Inici de l’activitat  
? 9’30h. Esmorzar al bufet de l’hotel 
? 10h. Activitats 
? 13h. Retorn l’hotel: anàlisi i reflexió  
? 14.30h. Dinar al Restaurant Arc’s, al Serhs Hotel Campus 
? 16h. Activitats 
? 17’30h. Retorn a l’hotel: Reflexió, anàlisi, transferències i conclusions. 
 
Vestuari: cal dur roba i calçat esportius, amb recanvi.  
 

         Preu: 250 € + 16% de IVA ( tot inclòs ) 
Preu especial per aquesta sessió. 
Inscripció i Forma de pagament: Mitjançant transferència bancària a For.outdoor SL. 
Número de compte: 2100 1085 98 0200037850. Agrairem que enviïn un e-mail a foroutdoor@hotmail.com, amb les dades 
de l’abonament i les referències habituals: nom i cognoms de la persona inscrita, adreça, telèfon, nom de l’empresa i 
càrrec. 
 
Data límit de confirmació: 30 de juny de 2004 (places limitades). 

 


