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Des de Gestió Cultural oferim una proposta per 
a empreses i entitats, un servei molt lligat a la 
motivació i al desenvolupament d’habilitats per 
a millorar la comunicació i el treball en equip. 
El nostre objectiu principal és potenciar la 
cohesió entre treballadors, fomentar l’escolta 
activa i adquirir eines per a millorar les seves 
relacions personals i obtenir millors resultats 
professionals, entre d’altres. 

Aquestes activitats, també adaptades a 
propostes de team building són opcions de 
formació que permeten millorar lideratge, presa 
de decisions, negociació, capacitat de treball 
en ambients canviants i consecució d’objectius.

PROPOSTA 
FORMACIÓ A MIDA PER A 
EMPRESES I ENTITATS
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EL PROJECTE
TALLERS I FORMACIONS PER 
A EMPRESES I ENTITATS 

Disposem d’una amplia oferta formativa amb formadors 
especialitzats així com projectes de teambuilding 
relacionats amb l’oci formatiu. 

Les nostres formacions s’adapten a les necessitats de 
cada empresa o entitat, es poden realitzar en format 
presencial o bé online, garantitzant en aquest cas els 
mitjans tecnològics per realitzar una formació de qualitat. 

Treballem en format de tallers participatius, showcooking 
i xerrades. 

Les sessions de cada formació d’adapaten segons 
necessitat del client. 

Oferim diferents temàtiques:
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1. Habilitats personals

• Coaching
• Gestió de conflictes
• Lideratge i gestió 
d’equips
• Mindfulness
• Gestió de l’estrés
• Perspectiva de gènere
• Educació Emocional

2. Benestar i salut

• Nutrició
• Primers auxilis
• Al·lèrgies alimentàries
• Educació i treball del cos 
(Ioga, pilates, meditació...)
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Gestió Cultural es decanta per una proposta 
de team building gastronòmics ja que hem 
constatat que cuinant plegats en generen 
vivències molt enriquidores, les activitats 
gastronòmiques a més de resultar estimulants 
i divertides són un molt bon recurs per formar 
en valors,  fonaments d’equip i lideratge. 

Oferim un servei que aposta per la qualitat on 
cada experiència és única, cuidada i organitzada 
al detall pel nostre equip. 

A continuació presentem un ventall d’activitats 
gastronòmiques ideals per reforçar les relacions 
entre els membres d’un equip professional i 
per enfortir el seu sentiment de pertinença a 
l’empresa.
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TEAM BUILDING 
GASTRONÒMICS
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• MARIDATGES I TASTOS: Taller on a través de 
la cata de diferents productes i el seu maridatge, 
gaudireu d’una infinitat de sensacions.

• CUINA HEALTHY: Taller d’elaboració d’un fabulós 
menú complert saludable, energètic i de qualitat 
que millorarà el benestar del teu dia dia. 

• FOOD EXPERIENCE: Taller d’elaboració de plats 
amb estrella 

• CUINA DE MERCAT: Taller on coneixerem els 
productes de proximitat i de temporada 

• CUINES DEL MÓN: Taller Participatiu per conèixer 
les diferents gastronomies del món

 

Alguns dels nostres professors són: 

• Manel Guirado,  Cuiner, sommelier i periodista 
gastronòmic
• Jean Claude Aranega, professor de l’Escola EUTDH de 
la fundació UAB
• Kike Ojanguren de Asturias Pais de Quesos 
• Cesc Danès, professor de l’escola Hoffman  
• Sue Chavez, referent de Cuina-estudi Carme 
Ruscalleda
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I com a activitat estrella del teambuilding per a qualsevol empresa o entitat tenim el nostre MASTERCHEF, on 
treballarem diferents aspectes necessaris com la cohesió d’equip, el lideratge, la creativitat, la presa de decisions, la 
resolució de problemes i molt més. 

Tot això ho aconseguirem amb els nostres xefs, que ens aniran guiant i donant consells en tot moment. 

Aquesta activitat es podrà realitzar també en format streaming, on els participants poden estar a casa seva, donant 
ordres, consells, formant els grups i també cuinant.
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PROPORCIONEM:

• Infraestructures per a la realització de 
l’activitat: fogons, material, mobles, etc..

• Ingredients

• Un chef especialista com a dinamitzador i 
coordinador de l’experiència

• Tot el material de vídeo i so si es realitza en 
format streaming

FUNCIONAMENT:

Es cuinarà per equips i no caldrà coneixements 
gastronòmics previs. Els participants tindran 1 hora per 
cuinar la proposta proposada pel chef, aquesta podrà ser 
de vàries maneres, plats ja decidits pel nostre xef o bé 
una llista d’ingredients on cada equip haurà de crear els 
seus propis plats. 

Cada equip haurà triar un capità que serà el responsable 
de seleccionar els ingredients, organitzar tasques, 
gestionar el temps amb l’objectiu d’acabar amb una 
proposta original, es valorarà la presentació, la creativitat 
i el gust entre d’altres.

Durant l’activitat podran rebre pistes a canvi de temps i 
cada equip disposarà de 2 targetes que podrán canviar 
per algun ingredient que els hi falti.
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EL PRESSUPOST 
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GESTIÓ CULTURAL SCP
gcultural.cat
Carrer Tórtora 18
O8197 Sant Cugat del Vallès

CONTACTE otgerestanyol@gcultural.cat
annafe@gcultural.cat
675 13 47 74 (Otger)
661 80 96 49 (Anna)

Preu hora Formació 70 €/ h

Desplaçaments a determinar segons destinació

Material específic a determinar segons formació

Enviament de material a determinar segons destinació

Infraestructures per a la realització de teambuilgings 
gastronòmics (cuines i elements de treball) a determinar segons número alumnes
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* els preus són orientatius

http://gcultural.cat
mailto:otgerestanyol%40gcultural.cat?subject=
mailto:annafe%40gcultural.cat?subject=

