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UUNN II TTAATT   DD EE   CC OO NN EE II XX EEMM EE NNTT   

AAccttiivviittaattss  ddee  TTeeaamm  
BBuuiillddiinngg  

"Unes quantes persones en un ascensor és un grup. Però si 
l’ascensor s’espatlla, el grup es convertirà en un equip” 

Bonnie Edelstein 
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Què és? 

ü El concepte team building engloba tota una gamma d’activitats 
participatives i estructurades realitzades per tal de millorar el rendiment 
dels equips de treball de les organitzacions i la seva capacitat de treballar 
junts de forma efectiva. 

ü Aquestes activitats poden anar des de simples exercicis que fomenten la 
unió i la coneixença mútua fins a complexos simulacres de diversos dies 
de durada on l’equip ha d’aconseguir algun objectiu en competència 
dinàmica amb d’altres equips. 

ü En el format de les activitats de team building també hi ha molta 
variació: des de senzills jocs realitzables en grups petits al propi lloc de 
treball fins a competicions amb una reglamentació complexa, realitzades a 
l’aire lliure i amb molta participació. 

ü El team building no consisteix simplement en la realització d’activitats 
recreatives, sinó que, com a eina de desenvolupament organitzacional, 
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el seu objectiu és millorar la comunicació dins els equips i fomentar les 
habilitats de lideratge i de treball conjunt en la resolució de problemes 
complexos. 

ü  Els beneficis d’aplicar el team building a l’organització són: 

§ Millorar la motivació dels treballadors 

§ Reforçar la confiança mútua entre els membres dels equips 

§ Més enllà de l’individu, augmentar l’autoconeixement de les 
fortaleses/debilitats en tant que equip 

§ Millorar l’ambient de treball i la creativitat dels equips 

§ La col·laboració efectiva sol traduir-se en major productivitat 

§ Afavorir l’assumpció de riscos calculats 

ü També hi ha veus crítiques amb l’efectivitat de les activitats de team 
building. Els seus arguments principals són: alt cost econòmic, poca 
mesurabilitat, escassa personalització de les activitats a les necessitats 
concretes de cada organització i manca de seguiment a posteriori dels 
resultats. 

Eines 

ü Trencar el gel: són activitats inicials basades en la conversa, destinades 
a augmentar el coneixement mutu entre els membres dels equips. Per 
exemple, es demana que cadascú faci sonar la melodia del seu telèfon mòbil 
i expliqui per què l’ha triat. El resultat no només és divertit sinó que en les 
explicacions surten assumptes personals sobre el que hi darrera una cançó, 
etc. A més, pot ser una bona manera de fer apagar els mòbils al principi de 
la sessió. 

ü Resolució de problemes: són activitats pensades per incidir en els 
mecanismes de pensament estratègic i la recerca col·lectiva de solucions. Un 
dels clàssics, però que encara s’aplica a organitzacions com l’Institut 
Britànic, és el Mètode dels sis barrets d’Edward de Bono. Consisteix en 
diferents barrets de colors on els membres de l’equip reparteixen els 
diferents pensaments que generen una situació, de manera que es 
descomposa el problema: blanc (informació coneguda), vermell 
(sentiments, intuïcions), negre (dificultats), etc. Altres aproximacions a la 
resolució de problemes poden ser intel·lectuals (com ara trencaclosques o 
desxifrar un codi secret) o físiques (com construir la torre més alta amb 
espaguetis). 
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ü Competicions: els equips poden competir contra el temps o contra 
d’altres equips. Aquest segon cas se sol donar en activitats a l’aire lliure com 
les curses de karting, rem o el popular paintball. És més important la 
reflexió posterior sobre què s’ha fet bé i malament que el simple fet de 
competir per guanyar. 

ü Construir confiança: són activitats on el propi procés requereix 
dipositar confiança en un altre membre de l’equip. Per exemple, en una 
escalada esportiva la persona que puja ha de confiar amb qui li assegura la 
corda. 

ü Simulacres: són activitats complexes que requereixen un alt grau de 
coordinació. Imaginar-se en una situació de supervivència extrema al mig 
del desert, muntar tendes de campanya amb els ulls embenats seguint les 
instruccions del líder, reconstruir tot el procés fins a la fabricació d’una 
tauleta de xocolata, rodar una pel·lícula, etc. 

ü Activitats reals: algunes persones crítiques amb els simulacres afirmen 
que es poden aconseguir els beneficis del team building mitjançant activitats 
reals amb un perfil solidari: desbrossar un bosc o fer tasques assistencials 
amb persones necessitades. Aquestes activitats també reforcen els vincles i 
l’orgull de pertinença a l’equip. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓ 
 

• Cal identificar en quines àrees té mancances el 
nostre equip. 

• Recollir propostes d’activitats de diferents 
proveïdors de team building. 

• Mirar quines propostes incideixen en major 
mesura sobre les mancances detectades. 

• Considerar quines propostes s’adeqüen més a la 
composició del nostre grup (edat, interessos, 
etc).  

• Conformar un programa d’activitats 
personalitzat segons les necessitats de la 
nostra organització. Evitar packs estàndard. 

 



 
Un i ta t de Cone ixement –  Act iv i ta ts de  Team Bu i l d ing  

Oc t ub r e  20 1 0  

factorhuma.org  -4- 
Fundació Factor Humà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'experiència 

 

ü El lipdub (o “doblatge de llavis”) consisteix en la realització d’un vídeo 
musical per part d’un grup de persones que sincronitzen els seus llavis, 
gestos i passos de ball amb la melodia d’una cançó popular. Podria definir-se 
com un karaoke col·lectiu coreografiat i enregistrat.  

ü El vídeo sol realitzar-se sense talls, en un sol pla-seqüència i normalment 
la localització és el propi centre de treball de manera que requereix d’una 
certa preparació i assajos previs, encara que la majoria reté un aire 
d’espontaneïtat i d’improvisació.  

REALITZACIÓ 
 

• En la definició de team building hem assenyalat 
que es tracta d’activitats estructurades. Això 
vol dir que no ha de ser una jornada on se 
succeeixin diversions dispars sense reflexió. 

• Durant la realització de l’activitat, és important 
que es busquin símils i punts de contacte amb 
l’experiència diària en el lloc de treball.  

 

SEGUIMENT 
 

• Després de cada activitat hi ha d’haver un 
temps reservat per a la reflexió dels 
participants. Aquesta sessió d’intercanvi 
d’impressions permet cristal·litzar l’experiència 
i fer-la significativa per a l’activitat en el lloc de 
treball. 

• Un temps després de la finalització del 
programa d’activitats, s’ha de celebrar una 
sessió de seguiment. Els participants poden 
veure amb la perspectiva del temps què haurien 
fet diferent durant les activitats de team 
building i si ha canviat la dinàmica de l’equip 
des de llavors. 
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ü Aquest vídeo sol fer-se públic a la xarxa i en molts casos es propaga 
ràpidament fins esdevenir un fenomen de màrqueting viral. La seva difusió 
sol transmetre el bon ambient de treball en una determinada organització o 
equip. 

ü A Espanya, algunes de les organitzacions que han fet lipdubs són: 

§ La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), seguint l’exemple 
d’altres universitats com la de Québéc, Boston, París o la Jaume I 
de Castelló, va realitzar un lipdub amb 350 participants la diada de 
Sant Jordi de 2010, tots ells treballadors de l’organització. 
S’estima que el temps de preparació va ser de 3 a 4 hores. El 
vídeo té actualment més de 100.000 visionats a Youtube. Altres 
lipdubs universitaris han estat promoguts pels estudiants de 
Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra o els 
d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic. 

§ Vueling va realitzar un lipdub titulat Vueling Together per felicitar 
les passades Festes de Nadal, on mostrava les instal·lacions de la 
seva seu central amb espais d’esbarjo com els futbolins o les 
taules de ping-pong.  

§ La FNAC Triangle de Barcelona va realitzar un lipdub que recorria 
les diferents seccions de la botiga i amb treballadors disfressats de 
caça-fantasmes i supermans. 

ü Pels seus efectes, els lipdubs estan a mig camí entre un activitat de team 
building i una de comunicació externa i promoció corporativa. En aquest 
sentit ha servit com a eina de captació de talent. L’hospital Sacré Coeur 
de Montreal va realitzar-ne un el 2009 i en pocs dies va rebre 2.600 
currículums de persones que hi volien treballar, dels quals van sortir 200 
noves contractacions. 

ü S’ha assenyalat la connexió del lipdub amb la pràctica japonesa de fer 
cantar els treballadors per enfortir el shafuu o esperit corporatiu. Però en el 
cas del lipdub, les lletres solen ser cançons pop, no missatges corporatius 
explícits. 

ü L’activitat del lipdub no està exempta de controvèrsies. Arran d’un 
vídeo d’aquesta mena realitzat pels treballadors del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya, van haver-hi queixes de que empleats 
públics esmercessin hores de feina en aquesta activitat o de que és una 
acció impròpia en temps de crisi econòmica. El cas de lipdub més polèmic va 
ser el que van realitzar un grup de joves executius d’organitzacions de la 
Internet 2.0 com Google i Facebook l’octubre de 2008. El vídeo va realitzar-
se la mateixa setmana que el sector tecnològic s’enfonsava en borsa i les 
seves organitzacions anunciaven acomiadaments. Les crítiques van ser 
tantes que van provar de retirar el vídeo però era massa tard: ja havia 
esdevingut viral. 
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ü Els Jocs Interempreses, organitzats per a32 events, són una Olimpíada 
empresarial solidària, que es celebra anualment a Catalunya o el País 
Valencià i que està oberta a totes aquelles organitzacions que vegin en 
l’esport una forma més de fer-se presents en la societat. 

ü Concebuts com una competició amateur entre organitzacions, aquests 
jocs son una plataforma de trobada de gent de diferents sectors i punts de 
la geografia, utilitzant l'esport com a eina de comunicació i cohesió. Estan 
oberts a qualsevol organització, independentment de la seva dimensió. 

ü El programa d’activitats contempla unes 20 modalitats esportives que 
van des d’esports tradicionals com el futbol o el bàsquet fins a activitats més 
innovadores com el paintball o el karting. En la majoria dels casos no es fa 
distinció de gènere, de forma que s’afavoreix la creació d’equips mixtes que 
siguin reflex del que es dóna a les organitzacions. 

ü Des de la vessant de responsabilitat social, aquest esdeveniment té 
caràcter solidari, ja que el benefici que genera cada edició es dóna a un 
projecte escollit. 

ü Els principals beneficis en termes de team building són: 

§ Potencien la cohesió, la convivència i la motivació 

§ Fomenten les relacions interpersonals dins els equips 

§ Desenvolupen el sentiment de pertinença i l'esperit corporatiu 

§ Estimulen l'esperit de superació, concentració, esforç i rendiment. 

§ Introdueixen una nova dimensió en la comunicació interna 

§ Creen un punt de trobada amb equips d’altres organitzacions i 
sectors 

§ Estimulen l’exercici de la solidaritat 

ü Els testimonis dels participants destaquen els efectes d’aquesta 
competició sobre els equips. Així, Montserrat Tarrés, directora de 
comunicació de Novartis, assenyala que participar-hi permet treballar la 
cohesió dels equips. David Costa, de l’equip directiu d’everis Barcelona, els 
recomana a tota organització que vulgui fomentar els valors del treball en 
equip i les relacions personals. 

ü Una altra iniciativa similar és la Raiders-the Corporate Challenge, 
competició que combina esport i estratègia en activitats on els equips han 
d’optar per la millor alternativa de manera planificada. Compta amb proves 
com orientació nocturna o bicicletes tot terreny. 
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Materials 
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Cole Miller, Brian. Quick Team-Building Activities for Busy Managers. New York: 
Amacom, 2003. 

William G., Dyer et al. Team Building: Proven Strategies for Improving Team 
Performance. New Jersey: Jossey-Bass, 2007. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Lipdub.eu 

El fenomen del lipdub està prenent tals proporcions que ja hi ha consultores 
especialitzades en realitzar lipdubs a les organitzacions. És el cas d’aquesta 
consultora belga que ha treballat amb organitzacions com Ikea, Pfizer i fins i tot 
amb un organisme depenent de la Comissió Europea. 

http://www.lipdub.eu/ 

 

Free Management Library: Team building 

Recopilació molt completa de recursos i vincles sobre team building. Conté 
recursos sobre la fase de planificació i sobre com evitar els paranys més 
comuns. 

http://managementhelp.org/grp_skll/teams/teams.htm 

 

Carrizosa, Susana. “Fer equip és un joc”. El País, 11/04/2010.  

Fabricar bombons, construir boogies, jugar a pilotes màgiques o rodar una 
pel·lícula són algunes de les propostes amb les quals consultores de recursos 
humans sorprenen a directius i managers que vulguin crear equips a través de 
jocs. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8650  

 

“El personal de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) realitza el primer 
lipdub d'una universitat catalana”. La Vanguardia, 10/05/2010. 

http://www.lipdub.eu/
http://managementhelp.org/grp_skll/teams/teams.htm
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8650


 
Un i ta t de Cone ixement –  Act iv i ta ts de  Team Bu i l d ing  

Oc t ub r e  20 1 0  

factorhuma.org  -8- 
Fundació Factor Humà 

El personal de la UPC ha realitzat un lipdub, al qual han anomenat LipdUPC. La 
filmació va ser el 23 d'abril per celebrar la Diada de Sant Jordi i va comptar 
amb la participació de 350 persones. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8727 

 

Vueling Together  

Vídeo lipdub que Vueling va utilitzar per felicitar les Festes de Nadal 2009-2010. 

http://www.youtube.com/watch?v=WyJDimcdbLs 

 

Jocs Interempreses 

http://www.jocsinterempreses.com  

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8727
http://www.youtube.com/watch?v=WyJDimcdbLs
http://www.jocsinterempreses.com

