
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

-Procés de creació i ideació de projectes emprenedors

-Quines competències valora el món professional actual

-Què vol dir innovar en un entorn canviant


PLANNING DE LA SESSIÓ 

9:00 Arribada a TeamLabs/ 

L’adreça de l’espai és c/Pallars 73, Barcelona. Al final del document hi ha la info per poder-hi 
arribar. 


9:15 Dinàmica de CHECK IN 

En la metodologia que fem servir sempre tenim un espai de Check in en començar les sessions 
grupals. Ens serveix per situar a la gent I permet que tothom ja hagi d’intervenir davant de 
tothom. Són respostes curtes, sense cap feedback ni comentari per part de ningú. No es valor ni 
es jutja el que cadascú diu. 


Pregunta tipus: "THINK OUT OF THE BOX: Com et veus d’aquí 10 anys a nivell professional?


09:30 Intro a TeamLabs & LEINN 

Expliquem on som, què fem aquí, quina és la nostra cultura i metodologia de treball, etc, per crear 
un context i un relat que els motivi a confiar en el procés que farem. Els propis leinners (alumnes) 
els explicaran com viuen ser emprenedors amb 18-20 anys en el món real actual. 


10:30 Taller d’ideació per equips 

Els posarem per grups de 5-6 persones i mirarem de trobar solucions ràpides a reptes que els 
proposarem. Ens inspirarem en les ODS de la ONU però podrien ser uns altres si des de l’escola 
ho creieu convenient perquè lliguen amb coses que ja esteu fent. L’important d’aquest taller no és 
el repte en sí, si no la metodologia que faran servir per resoldre-ho. 


Cada equip tindrà un repte i una persona-target com a usuari final de la seva proposta. Farem de 
rondes de 15 minuts de brain storming per després durant 45 minuts definir una mica millor la 
idea que considerin que encaixa més amb el repte i especialment amb l’usuari a qui va dirigit. 




Finalment arribarà el moment de fer el #sharing durant 30 minuts per compartir les propostes 
finals. Tota la sessió serà facilitada per una Team Coach de TeamLabs/ que anirà explicant el 
significat metodològic de cada moment de la sessió. 


12:15 a 13:30 Visita a empresa 22@Network 

Per complementar la sessió anirem a visitar una empresa innovadora a nivell de model humà i de 
gestió de talent i innovació. Busquem impactar als alumnes sortint dels patrons mentals que 
tenen del món laboral. Malgrat a 22@ hi ha moltes empreses tecnològiques no busquem conèixer 
linies de fabricació o xips, busquem persones que ens expliquin visions diferents al que era una 
empresa del segle XX per provocar que els futurs emprenedors canviïn el món. 


EQUIP TeamLabs/ 

En la sessió hi haurà sempre dues persones de referència de TeamLabs més leinners que aniran 
canviant segons la data de la sessió i la disponibilitat.


Ainhoa Zamora 
Team Coach LEINN

Javier Bernad 
Team Coach LEINN

Lluís Garcia 
Team Coach LEINN

Pau Font 
Director Talent
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ESPAI TeamLabs/ 

El Laboratori d’aprenentatge radical TeamLabs està al barri de Poble Nou a Barcelona i forma part 
de la comunitat d’innovació 22@Network. Són 1.500 m2 dedicats a l’emprenedoria, la formació i 
la innovació. 



LOGÍSTICA 

Durant la sessió hi haurà snacks (fruita, galetes, sucs…) en un petit break que farem. A les 12 
acabarem la sessió a TeamLabs i anirem a l’empresa. A algunes empreses s’hi pot anar a peu en 
alguna altra haurem d’agafar el metro i fer un parell o tres parades. Totes són a la zona de 22@ al 
poble nou però és una zona força gran.


Per arribar a TeamLabs/ en transport públic teniu diverses opcions:


Mertro L1 (Marina) o L4 (Bogatell) - https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/linies

Trambaix T4 (Marina) - https://www.tram.cat

Autobusos (Estació del Nord) - https://www.barcelonanord.cat

Autobusos a dins de BCN - https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/linies




https://goo.gl/maps/s3CBdsvUAMGkhQ79A


**L’activitat té un cost simbòlic de 3€ per alumne que es facturaran un cop passada l’activitat.




INFO I RESERVES 

Pau Font - 626 82 14 74 (Trucada o Whats)

pau@teamlabs.es

www.teamlabs.es
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