Experiències 4CO’s a l’Espai Can Moragues
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La Fundació Emys us ofereix activitats d’outdoor training per motivar i formar als vostres equips en lideratge, gestió del canvi, autonomia, motivació,
comunicació i resolució de conflictes amb valors de responsabilitat social
corporativa (RSC) que contribueixen a millorar l’entorn social i ambiental.
Les activitats d’outdoor training a l’Espai
Can Moragues tenen com a objectiu
motivar i formar a través d’experiències
vivencials que fomenten l’aprenentatge
de valors com la compensació, la conservació, la cohesió i la col·laboració.
A través d’activitats lúdiques i formatives, adaptables segons el grup i les seves necessitats, els/les participants podran millorar habilitats del seu equip en
un entorn innovador decontacte amb la
natura.
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Acompanyem als participants a desenvolupar competències com el treball en equip,
lideratge, gestió del canvi, autonomia, motivació, comunicació i resolució de conflictes, mentre realitzen activitats socio-ambientals que els permetran contribuïr de manera activa en la conservació del patrimoni natural i la gestió sostenible de l’entorn.
En concret es tracta d’activitats centrades en l’autosuficiència, l’aprofitament dels
recursos disponibles, l’eficiència i la col·laboració que en aquest cas s’enfoquen cap al
desenvolupament rural sostenible i la conservació del patrimoni natural. Dissenyem
les activitats formatives i lúdiques de manera personalitzada tenint en compte les
necessitats del client en torn a:
Compensació de CO2:
Activitats centrades en el càlcul i compensació de les emissions de CO2 amb foment
de biodiversitat on s’avaluen les emissions i es compensa amb la plantació de varietats locals de fruiters pel foment de la biodiversitat i la compensació de les emissions
de CO2.
Especialment pensada per Compensar i Col·laborar.

Restauració d’espais naturals:
Activitats enfocades a la restauració d’espais d’interès natural en mal estat de conservació que permeten al participant un alt grau de contacte amb la natura.
Especialment pensada per a Cohesionar i Conservar.
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Bioconstrucció:
Activitats centrades en la construcció d’estructures mitjançant tècniques de reducció
d’ús de maquinària i amb un màxim aprofitament dels recursos locals.
Especialment pensada per a Col·laborar, Cohesionar i Conservar.

Herbes aromàtiques i remeieres:
L’ús dels recursos locals tradicionals són de gran interès també per a la salut o per
l’elaboració de preparats. Mitjançant productes del mateix medi s’elaboren diferents
productes d’ús humà com sabons, medicaments o licors.
Especialment pensada per a Col·laborar, Cohesionar i Conservar.
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Horticultura i alimentació:
Activitats enfocades al treball dels diferents estadis del cicle de la producció i el consum de productes alimentaris que aprofundeix sobre el coneixement dels productes
de la terra i del seu bon tractament.
Especialment pensada per a Col·laborar i conservar.

La Fundació Emys destaca per l’expertesa en la gestió sostenible del patrimoni
natural, el foment de l’economia ecològica i la creació d’un Centre Especial de Treball
a la masia de Can Moragues. És per això que les activitats d’outdoor training compten
amb un alt component de RSC que permeten millorar la qualitat del vostre equip i
també l’entorn social i ambiental on es realitzen.
Per a més informació contacteu amb:
Marc Vilahur Chiaraviglio
marcv@fundacioemys.org
972 16 49 57
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