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OBJECTIUS: 
A partir d’una sessió d’Escape Room i una sessió a Cambra Terrassa, els objectius d’aquest 
taller són: 
- Identificar les competències que es posen en joc en una tasca d’equip per al seu 

assoliment amb èxit, comptant amb persones de diferents generacions. 
- Analitzar les competències i habilitats amb l’objectiu d’extreure coneixements que 

provoquin l’èxit professional i personal. 
- Entendre la innovació com a impuls creatiu per a la millora, i com a part de l’acceptació 

de les aportacions dels altres. 
- Aprendre a aprofitar i retenir el talent a l’empresa, fent transferència de les idees i 

convertint-les en projectes, compartint i cohesionant equips, que augmentin la 
potencialitat de l’organització.  

 
DESTINATARIS: 
Aquest taller s’adreça a persones de diferents generacions que treballen en empreses i que 
necessiten, en el seu desenvolupament diari, treballar amb altres i, per tant, conèixer i 
reconèixer les actituds i motivacions de les diferents generacions i com aprofitar-les, per 
tal que aquestes esdevinguin un aprenentatge a les diferents generacions i s’implementi la 
cohesió i la transferència de coneixement entre els equips. 
 
METODOLOGIA: 
Aquest taller combina: 
 
1a sessió: Escape Room. Aquesta sessió es desenvoluparà a l’Escape Room. Serà una 

sessió de dinàmica d’Escape amb observació, el què permetrà a l’experta analitzar les 
dinàmiques establertes entre les diferents generacions, a fi de treballar-les en la 2ona 
sessió a l’aula. 

2a sessió: Sessió a l’aula (instal·lacions de la Cambra). Aquesta sessió pràctica i grupal, 
es desenvoluparà a les instal·lacions de la Cambra. En la mateixa s’analitzaran les 
dinàmiques i conductes de la primera sessió des d’un punt de vista intergeneracional i 
orientat a l’aprenentatge de competències i habilitats per al treball a l’empresa amb 
diferents generacions. 

 
TEMARI: 
1. Què puc aportar i què em poden aportar? La cantera puja a primera divisió. 

- Actituds: proactivitat, implicació, ajuda, col·laboració, etc. 
- El valor dels Valors.  

 
2. Reconstruïm futur amb els fonaments del present.   

- Sumem i creuem competències intergeneracionals per assolir objectius. 
- Amplificació: Competenciació transversal perifèrica.  

 
3. Compartim coneixement. 

- Habilitats comunicatives i nous aprenentatges (perfil formador). 
- Retroalimentació de l’experiència. 

 
4. De la creació a la innovació.  

- Eines creatives per transformar realitats.  
- Rols creatius i comportaments pràctics. 

ESCAPE ROOM INTERGENERACIONAL 
Taller d’aprenentatge generacional a l’empresa 

6 hores 
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PROFESSORAT: 
Sra. Núria Patsy Flaqué.  
Llicenciada en Psicologia, Màster en Neuropsicologia. Consultora d’organització i 
d’orientació al client d’empreses d’ACTIUHUMÀ, S.L. 
 
DURADA, CALENDARI I HORARI: 
6 hores. 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
 
 

 

 


