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/ PRESENTACIÓ ____________ 
 
 
 
Al 2015, el canvi més vistós ha estat, sens dubte, la posada en funcionament del nou 
web de la Fundació. Molt més encarat a les necessitats de l’usuari, amb la informació 
més ordenada, responsive per a diferents dispositius, i amb una àrea privada 
d’alumnes. Al marge de ser el principal mitjà d’informació, la façana digital de la FES, 
la prestació clau que incorpora és el sistema d’inscripció i de pagament en línia. 
 
El web es complementa amb altres instruments digitals com el butlletí electrònic La 
FES informa o les xarxes socials –Twitter, Facebook i Linkedin– que faciliten i amplien 
la comunicació amb els usuaris de la Fundació. Sense perdre de vista que la nostra 
prioritat és la presencialitat, l’aposta per la comunicació digital és cada vegada major. 
 
Quant a activitat pròpiament, s’ha treballat en la consolidació dels programes 
universitaris, per a empreses i per a professionals.  
 
En el capítol d’empresa, l’àmplia oferta de Seminaris i Cursos empresarials i la 
realització de dos cursos amb ESADE –la segona edició del de desenvolupament 
directiu i un curs funcional per a caps de recursos humans– són les activitats més 
destacades, acompanyades dels programes d’idiomes i d’emprenedoria. 
 
Per a professionals, el programa amb més participació ha estat el de jardineria i 
paisatgisme, que ha registrat 141 participants en sis activitats, seguit de les activitats 
pel sector turístic amb 74 inscripcions i els 37 matriculats a les jornades de museus. 
 
I pel que fa a universitat, la quarta edició del Postgrau en Vulcanologia ha registrat 
més participants que mai, amb 24 alumnes provinents de vuit països. Un curs de 
postgrau amb la UdG i un postgrau amb la UVic per curs escolar donen continuïtat a 
l’aposta de formació contínua superior. També s’ha treballat intensament en la 
programació d’un Diploma de postgrau en Packaging amb l’Escola d’Art i Superior de 
Disseny d’Olot i la UdG que finalment es portarà a terme el curs que ve. 
 
Amb l’ànim de fomentar la formació al llarg de la vida des de tots els àmbits possibles, 
la FES també ofereix serveis a empreses i organitzacions per ajudar-les a 
desenvolupar la seva estratègia de formació interna, oferint plans de formació i 
programant formació a mida, a més de fomentar l’ús i aprofitament dels recursos de la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo de què disposen totes les 
empreses. 
 
Un any intens acompanyat, novament, d’obres a l’edifici de Can Monsà que han 
aportat una nova aula i la reorganització de l’espai d’oficines. I noves sinergies amb 
les altres entitats presents a l’edifici. També amb el Cercle Euram de la Garrotxa, que 
s’ha incorporat al Patronat de la FES representat per Lluís Vilanova, que ha assumit el 
càrrec de vicepresident de la Fundació. 
 
 
 

Jordi Calabuig i Serra 
Director de la FES 
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/ LA FES DES DE DINS _____ 
 
 
 
/ GESTIÓ ACADÈMICA __________________________ 

 
En termes generals, les actuacions realitzades durant l’any s’han ajustat 
notablement al Pla d’Actuació previst. Aquest és el balanç de l’any expressat de 
forma succinta: 

- S’ha finalitzat el Postgrau en Marketing Digital i Inbound Marketing amb la 
UVic (curs acadèmic 2014-15), s’ha realitzat la quarta edició del Postgrau en 
Vulcanologia amb la UdG (2015-16) i s’ha iniciat amb la UVic el Postgrau en 
Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) (2015-
16).  

- Amb ESADE Business School s’ha realitzat la segona edició a Olot del 
Programme for Leadership Development - PLD, amb tretze alumnes i 
acreditat per la Universitat Ramon Llull i, amb onze alumnes, el Curs de 
Direcció de Recursos Humans. S’ha començat a comercialitzar el Programa 
de Marketing i Vendes, que ha de començar a principis de 2016 i que clou el 
cicle de cursos amb els que es pot optar a l’Executive Master in Management, 
títol propi d’ESADE. 

- S’ha donat continuïtat a programes habituals com les Sessions per a 
Emprenedors, els Seminaris i Cursos empresarials, els Cursos intensius 
d’idiomes i el Programa de formació turística i educativa pel coneixement de 
la Garrotxa. 

- S’ha potenciat el treball sectorial reforçant la col·laboració amb l’Escola Sert 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, engegant nous programes com el de 
Jardineria i Paisatgisme o amb cursos específics amb l’Escola d’Art i Superior 
de Disseny d’Olot. 

- S’han impulsat els serveis complementaris amb l’elaboració d’un pla de 
formació i amb l’organització de formació in company i a mida per a 
empreses i altres organitzacions. A més, seguim oferint el servei de 
bonificació de la formació per la Fundación Tripartita de forma gratuïta. 

- En el capítol d’activitats no realitzades, s’ha posposat per l’any que ve el 
Postgrau en Packaging Tècnic i Creatiu amb la UdG, i no s’ha realitzat el Curs 
de Grafologia ni l’activitat prevista amb el CUIMPB  

- A més de les activitats pròpies, s’ha donat suport a formacions de la UOC, de 
l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), del Cercle Euram 
de la Garrotxa, del DipSalut i de les entitats associades a Garrotxa 
Desenvolupament (IMPO, Turisme Garrotxa, Adrinoc i Fundació Garrotxa 
Líder). Activitats que, en molts casos, s’han portat a terme a la mateixa seu 
de la FES. 

 
 
 
/ GESTIÓ INTERNA ____________________________ 

 
Internament, el més rellevant ha estat la posada en funcionament del nou web, 
que inclou una àrea privada d’usuaris i que permet la inscripció en línia: 
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- El nou web està molt més enfocat a l’usuari que l’anterior ja que és ell 
mateix qui es gestiona les seves dades personals i, a més de permetre la 
inscripció on-line, inclou nous apartats com el de transparència o el de 
preguntes freqüents. 

- Amb el nou web, ara també és possible fer el pagament de les matrícules 
amb targeta de crèdit o per transferència bancària. Oferim aquest servei 
mitjançant Triodos Bank, referent europeu de la banca ètica. 

- És important destacar, també, que el web funciona amb Wordpress, i això 
permet que siguem els mateixos tècnics els qui en fem el manteniment i en 
generem els continguts.  

- Enguany s’han fet obres a la primera planta de Can Monsà, on s’ha habilitat 
una nova aula, s’ha millorat l’aula d’informàtica, se n’ha habilitat una per a 
fer-hi tutories, i s’ha adequat el despatx de la FES per a instal·lar-hi, també, 
l’oficina de la delegació a la Garrotxa de la UNED. 

- L’ocupació de l’aulari ha registrat cotes molt elevades, no tan sols els 
vespres, com venia essent habitual, sinó que enguany s’ha incrementat 
notablement l’ús de tardes i, en menor mesura, matins. La delegació a la 
Garrotxa de la UNED (929 h), el Consorci per a la Normalització Lingüística – 
CPNL (895 h), la Fundació Kreas (984 h) i la mateixa FES (1.179 h) n’han 
estat els principals usuaris, encara que també n’han fet ús el Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa, l’Institut Municipal d’Educació (IME) i, puntualment, el 
DipSalut o la Delegació a la Garrotxa de l’ICHN. En global, 4.399 hores d’ús 
de l’aulari de Can Monsà. 

 
 
 

/ GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ __________________ 

 
Des de la FES portem anys treballant per a mantenir la presència a les xarxes 
socials i, alhora, mantenir el contacte amb els nostres usuaris per diferents vies 
de comunicació: 

- Durant el 2015 el web de la FES ha rebut un total de 14.420 visitants 
diferents (3.800 més que l’any anterior), que han consultat 55.249 pàgines 
(9.000 més que el 2014). La mitjana de visites que rebem cada dia és de 
54,26. 

- El nostre web està enllaçat amb el portal comarcal Garrotxa Forma’t i amb el 
Formació en Xarxa de la Diputació de Girona, d’àmbit provincial, fet que 
permet consultar les nostres activitats des d’aquests dos webs. 

- Han augmentat notablement els nostres seguidors a les xarxes socials. A 
Facebook comptem amb 658 seguidors (46 més que l’any anterior) i a 
Twitter ens segueixen un total de 796 usuaris (147 més que el 2014). 

- S’han publicitat set programes a Linkedin amb un total de 1.365.952 
impressions en pantalla i 480 clics en perfils altament segmentats per 
territori, tipologia d’empresa i/o càrrec o funció a l’empresa. 

- Utilitzem la plataforma d’email marketing Mailrelay per a tots els nostres 
enviaments, utilitzem el Hootsuite per a la programació de les publicacions 
que fem a les xarxes socials a les que tenim perfil, i fem servir l’Slack per a 
la comunicació interna, tant entre els membres de la FES com entre tots els 
tècnics de l’Agència de Promoció Garrotxa Desenvolupament  

- Al llarg de l’any han estat 92 les aparicions en premsa escrita, ràdio i 
televisió locals. 

- El butlletí electrònic La FES informa continua sent una de les principals eines 
de difusió d’activitats que fem servir i, també, de les que ens raporta més 
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feedback. És habitual que després de cada enviament, que es fa puntualment 
el segon dimarts de cada mes, arribin matrícules de les activitats publicades. 
El butlletí ha arribat, aquest 2015, al número 140 amb 3.647 subscriptors. 

 

 
 
/ ÒRGANS DE GOVERN __________________________ 
 

El Patronat de la Fundació està format per deu persones en representació de vuit 
entitats i institucions diferents: 

- Ajuntament d’Olot: Josep Mª Corominas i Barnadas, president de la FES i 
alcalde d’Olot. 

- Ajuntament d’Olot: Estanislau Vayreda i Puigvert, cap de l’Àrea de Progrés 
econòmic i regidor de Promoció de la ciutat, comerç i turisme. Secretari de la 
Fundació. 

- Ajuntament d’Olot: Núria Fité i Grabalosa, cap de l’Àrea de Serveis interns, 
economia i govern obert, i regidora d’Organització, transparència i 
participació. 

- Cercle Euram de la Garrotxa: Lluís Vilanova i Alzamora, empresari i membre 
de la Junta directiva del Cercle. Vicepresident de la Fundació. 

- Consell Comarcal de la Garrotxa: Eduard Llorà i Cullet, conseller comarcal, 
alcalde de Les Planes d’Hostoles i president de Turisme Garrotxa. 

- Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot: Roger Serrat-Calvó i Calm, 
fotògraf, professor de l’Escola i membre de l’equip directiu. 

- Institut La Garrotxa: Eduard Campderrich i Lecumberri, sotsdirector de 
formació professional. 

- Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: Francesc Xavier Puig i 
Oliveras, director del Parc. 

- Universitat de Girona (UdG): Ramon Moreno-Amich, vicerector de 
Planificació, innovació i empresa. 

- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC): Joan 
Masnou i Suriñach, vicerector de Relacions internacionals i formació contínua. 

 
El Consell Rector està format per Estanis Vayreda, Núria Fité i Roger Serrat-
Calvó. Els agents col·laboradors i patrocinadors han estat convocats dues 
vegades, al maig i al novembre. 

 
Quant a l’equip tècnic, ha estat format per: 

- Jordi Calabuig i Serra, director 

- Marta Figueras i Barnera, cap de programes 

- Heribert Figuerola i Costa, cap de programes  

- Marta Fontaniol i Passolas, cap de programes 

- Joel Masegur i Masó, administratiu  
 

A més, s’ha participat en les reunions periòdiques de: 

- Coordinació IMPO-FES 

- Garrotxa Desenvolupament 

- Comitè executiu de la Fundació Kreas 
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- Juntes i assemblees de l’Associació pel Desenvolupament Rural Integral Nord 
Oriental de Catalunya (Adrinoc) 

- Comissió de treball de la Fundació Escola Empresa 

- Taula per a l’Ocupació de la Garrotxa 

- Comissió tècnica de la Carta Europea del Turisme Sostenible a la Garrotxa 

- Comissió de formació de l’Ajuntament d’Olot 

- Comissió Fem UVic-UCC Territori 

 
 
 
/ GESTIÓ ECONÒMICA __________________________ 
 

La FES és una entitat sense ànim de lucre que es finança amb aportacions de 
l’Ajuntament d’Olot, d’altres institucions públiques i privades –com a aportació 
directa, per concessió d’ajuts i subvencions, o per contractació de serveis– i de 
les pròpies activitats. 
 
El pressupost global de la FES el 2015, provisionalment a l’espera del tancament 
final, ha estat de 456.455,75 €. En el capítol de despeses, les principals partides 
corresponen a salaris del personal, despeses corrents de funcionament de 
l’entitat, manteniment de la seu i despeses directament imputables a 
l’organització d’activitats de formació. Aquestes darreres són el gruix principal de 
la despesa, que puja a 290.176,50 €. 
 
En el capítol d’ingressos, les principals aportacions directes són les de 
l’Ajuntament d’Olot (de 50.000 €) i de la Diputació de Girona (de 47.191,89 €). 
La resta prové, bàsicament, de matrícules de l’alumnat, també d’ajuts i 
subvencions per a activitats, i d’altres ingressos per serveis prestats. Les 
aportacions d’ajuts i subvencions reverteixen directament en el finançament 
d’activitats, el que permet abaratir les matrícules -i en alguns casos oferir la 
matrícula gratuïta- o tirar endavant cursos amb una ràtio d’alumnes inferior a la 
inicialment prevista. 
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/ ACTIVITATS FORMATIVES __ 
 
 
 

/ UNIVERSITAT _______________________________ 
 
 
Programa CURS DE POSTGRAU EN VULCANOLOGIA – UdG (4ª edició) 

Curs acadèmic  2015-2016 
Descripció Aquest postgrau inclou sessions teòriques, on es tracten els 

principals conceptes de la vulcanologia actual, sessions de camp, 
per aprendre els mètodes d’estudi dels dipòsits volcànics, i 
sessions pràctiques sobre aplicació de mètodes i tecnologies de 
laboratori, gestió de bases de dades i tractaments numèrics. 
Aquest postgrau és únic a nivell mundial i això fa que el públic 
provingui de diferents països, especialment Amèrica Llatina i 
Europa.  

Objectius Els principals objectius del postgrau són explicar el funcionament 
dels volcans, conèixer els riscos associats i els beneficis que 
comporten, interpretar els productes del vulcanisme, simular 
possibles riscos volcànics, o analitzar amb detall la integració 
dels volcans a la societat. També repassar les últimes recerques 
científiques en el coneixement de les dinàmiques eruptives, en 
els seus efectes, en la predicció i prevenció de les erupcions, en 
la vigilància dels volcans, en l’aprofitament econòmic i també en 
els aspectes educatius. 

Alumnat 24 alumnes de 8 països diferents: Argentina, Colòmbia, El 
Salvador, Equador, Espanya, Guatemala, Mèxic i Xile. La majoria 
dels alumnes eren geòlegs i professionals de centres de recerca i 
investigació en vulcanologia i sismologia.  

Professorat Joan Martí Molist, director del postgrau i professor d’investigació 
del CSIC; Gerardo Aguirre Díaz, professor de la Universitat 
Nacional Autònoma de Mèxic; Adelina Geyer Traver, 
investigadora del CSIC; Carmen López Moreno, de l’Instituto 
Geográfico Nacional de Madrid; Stefania Bartolini, investigadora 
del CSIC; Xavier de Bolòs, investigador del CSIC; i Llorenç 
Planagumà Guàrdia, geòleg i director de Tosca SL. 

Durada 125 hores; del 12 al 25 d’octubre. 
Titulació Títol propi de curs de postgrau de la Fundació Universitat de 

Girona. 
Col·laboracions Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), 

International Association of Volcanology and Chemistry of the 
Earth's Interior (IAVCEI), Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la UdG 
i Ajuntament d’Olot. 

 
 
Programa DIPLOMA DE POSTGRAU EN MARKETING DIGITAL & 

INBOUND MARKETING – UVic-UCC 

Curs acadèmic  2014-2015 
Descripció El nostre entorn es troba en un procés de canvi constant, 

accelerat per les noves tecnologies. En aquest context, l’objectiu 
d’aquest postgrau era formar professionals especialitzats en 
estratègia digital i tècniques de màrqueting digital per donar 
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solucions al procés de transformació al qual es veuen abocats 
tant les organitzacions com la societat en general. 

Objectius Amb un plantejament clarament pràctic, i de forma tutoritzada, 
l’objectiu d’aquest postgrau era que l’alumnat aprengués a 
desenvolupar els coneixements i les tècniques més adequades 
per al disseny, implementació, gestió, anàlisi i mesura d’un Pla 
de Màrqueting Digital per a una empresa o institució. 

Alumnat 9 alumnes de 5 comarques diferents (Alt Empordà, Garrotxa, 
Osona, Pla de l’Estany i Ripollès). Els perfils professionals eren 
totalment dispars (un tècnic de turisme, una relacions públiques, 
una responsable de màrqueting d’una pime, una periodista, una 
farmacèutica, un llicenciat en història o una diplomada en 
Ciències Empresarials). Tot i això, tots ells tenien un objectiu 
comú: adquirir eines per a posicionar-se correctament tant en 
xarxes socials com en web especialitzades i aconseguir marcar la 
diferència respecte de la seva competència. 

Professorat Armando Liussi, director del programa de postgraus de 
Màrqueting Digital de INESDI Digital Business School; Àlex 
López, professor de Linkedin i Social Selling a IESE; Pau Llambí, 
consultor de màrqueting digital; Juan Manuel Ramírez, consultor 
de màrqueting i director de La Patente; Javier Sancho, auditor i 
analista digital; Lluís Serra, assessor i consultor de màrqueting 
digital, eCommerce i xarxes socials. 

Durada 150 hores; del 6 de febrer al 19 de juny. 
Titulació Títol de postgrau de la Universitat de Vic. 
Col·laboracions UVic-UCC i INESDI Digital Business School. 
 
 
Programa DIPLOMA DE POSTGRAU EN APRENENTATGE INTEGRAT DE 

CONTINGUTS I LLENGÜES ESTRANGERES (AICLE) – UVic-
UCC 

Curs acadèmic  2015-2016 
Descripció La demanda del professorat interessat en fer docència en 

programes AICLE a les etapes d’educació primària i secundària 
és cada cop més gran. Amb aquest postgrau s’oferien recursos i 
estratègies, tan discursives com metodològiques, per garantir 
l’èxit de la implementació d’un programa AICLE en les etapes de 
l’ensenyament obligatori, i també eines i criteris d’avaluació 
AICLE. 

Objectius L’objectiu d’aquest postgrau era formar professionals preparats 
metodològicament per impartir matèries curriculars en llengua 
estrangera, en aquest cas, en anglès.  

Alumnat 8 alumnes de 3 comarques diferents (Garrotxa, Osona i Pla de 
l’Estany) amb un perfil professional i acadèmic molt clar: mestres 
de primària i de secundària, la majoria amb l’especialitat de 
llengua estrangera. 

Professorat Anna M. Vallbona, doctora en Filologia Anglesa i professora del 
Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura 
de la UVIC-UCC; Àngel Raluy, doctor en Filologia Anglesa i 
professor de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes de la UVIC-UCC; Llorenç Comajoan, director del Grup 
de Recerca en Educació, Llenguatge i Literatura de la UVIC-UCC; 
Núria Medina, doctora en Traducció, Llengua i Literatura i 
professora a la UVIC-UCC; Imma Miralpeix, doctora en Filologia 
Anglesa i investigadora a la UB; Sarah Khan, doctora en 
Lingüística Aplicada i membre del Grup de Recerca en 
Aprenentatge i Comunicació de la UVIC-UCC; Rosa M. Felip, 
assessora tècnica docent del Servei de Llengües Estrangeres al 
Departament d’Ensenyament; Visi Alaminos, professora d’anglès 
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certificada; Carme Oller, diplomada en Magisteri, especialitat 
d’anglès; Àngels Pinyana, doctora en Filologia Anglesa i Màster 
en Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de l’Anglès.  

Durada 150 hores; del 6 d’octubre de 2015 al 28 d’abril de 2016. 
Titulació Títol de postgrau de la Universitat de Vic. 
Col·laboracions UVic-UCC 
 
 
Programa CURSOS D’ESTIU  

Descripció L’estiu és un moment en què molts professionals poden dedicar 
uns dies, intensivament, a la formació. Les universitats 
programen activitats d’estiu per complementar la seva oferta de 
formació contínua en aquests períodes. 

Objectius Participar dels cursos d’estiu i de tardor universitaris oferint 
formació intensiva i de nivell a Olot. 

Alumnat La major part dels participants van ser de perfil docent. Amb tot, 
a l’estar els cursos oberts a tothom, també van atraure altres 
persones interessades. 

Col·laboracions UVic-UCC, UdG, Xarxa Vives d’Universitats, PEHOC, Departament 
d’Ensenyament i Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de 
la UdG. 

 
Activitat Percussió corporal. Mètode SSM, 1er nivell – UVic-UCC  
Alumnat 25 alumnes, la majoria mestres de música. També hi havia 

mestres d’activitat física i esport, d’infantil i d’educació especial, i 
alguns professors de secundària, d’arreu de Catalunya. 

Professorat Santi Serratosa, graduat en Música, amb estudis superiors de 
bateria i màster en Musicoteràpia per la UPF. 

Durada 15 hores; 1, 2 i 3 de juliol. 
Reconeixement Certificat d’assistència de la UVic. Activitat reconeguda com a 

formació permanent pel Departament d’Ensenyament. 
 

Activitat Realitat augmentada i codis QR – UVic-UCC 
Alumnat 8 alumnes, dels quals 6 eren professors de secundària, una 

empresària de serveis culturals i educatius i una altra en situació 
d’atur. 

Professorat Josep M. Silva, professor del Departament de Pedagogia Aplicada 
de la UAB i assessor del servei TAC als Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament al Vallès Occidental. 

Durada 10 hores (8 hores presencials + 2 hores de treball personal); 9 
de juliol. 

Reconeixement Certificat d’assistència de la UVic. Activitat reconeguda com a 
formació permanent pel Departament d’Ensenyament. 

 

Activitat La Catalunya del s. XVIII. De la desfeta política a la 
renaixença econòmica – UdG 

Alumnat 15 alumnes, la majoria docents en actiu o jubilats. 
Professorat Josep Catà i Tur, historiador i director del curs; Agustí Alcoberro 

Pericay, professor de la UB; Francesc Roca Rosell, professor de la 
UB; Margarida Casacuberta, professora de la UdG; Pere Gómez 
Inglada, professor de secundària; Àngel Casals Martínez, 
professor de la UB; Jordi Miravet Sanç, economista i president 
del Memorial 1714; Lluís Roura Aulinas, professor de la UAB; 
Valentí Gual Vilà, professor de la UB; Miquel Àngel Fumanal 
Pagès, historiador de l’Art i director de Culturània; i Pere Gifre 
Ribas, professor de secundària i de la UdG.  

Durada 15 hores; del 6 al 8 de juliol. 
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Reconeixement Certificat d’assistència de la UdG. Activitat reconeguda com a 
formació permanent pel Departament d’Ensenyament. 

 
 
 

COL·LABORACIONS 

Descripció Activitats en paral·lel a programes d’entitats vinculades a la FES 
o altres programes i activitats universitàries a la comarca. 

Objectius Difondre coneixement i promoure activitats pròpies. 
 

Activitat Conferència: Una mirada a la docència en llengua anglesa 
ara, avui i aquí. Perspectives de futur. 

Alumnat 27 persones, la majoria docents de secundària de la Garrotxa i 
comarques veïnes. 

Professorat Anna M. Vallbona, doctora en Filologia Anglesa i professora del 
Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua de la UVIC-
UCC. 

Durada 2 hores; 26 de maig. 
 
 
ACTIVITATS NO REALITZADES 

• El curs d’estiu Taller de Creactivitat sobre herba, previst pels dies 1, 2 i 3 de 
juliol, es va haver de anul·lar en no arribar al nombre mínim d’alumnes 
necessaris.  

• El Diploma de Postgrau en Packaging Tècnic i Creatiu (UdG), dirigit per Enric 
Jardí i programat pel curs 2015-16 amb l’Escola d’Art i Superior i de Disseny 
d’Olot (ESDAP), es va posposar al curs següent al no arribar al mínim d’alumnes 
requerit. 
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/ EMPRESA ___________________________________ 
 
 
 
Programa PROGRAMME FOR LEADERSHIP DEVELOPMENT  (PLD) – 

ESADE-URL  

Curs acadèmic  2014-15 
Descripció Programa de desenvolupament directiu especialment pensat per 

a directors o gerents de petites i mitjanes empreses i també per 
a caps d’àrees funcionals. 

Objectius L’objectiu fonamental del programa era el desenvolupament 
integral del coneixement i les competències dels directius 
participants a fi de permetre una millora substancial en el procés 
d’assoliment dels seus reptes professionals. 

Alumnat Hi van participar tretze persones, majoritàriament directius 
d’empreses petites i mitjanes, amb una notable presència 
d’organitzacions dedicades al servei de les persones i també 
d’empreses de distribució. Quant a la procedència, el 77% eren 
de la Garrotxa i la resta del Gironès, La Selva i l’Alt Empordà. 

Professorat Carles Torrecilla, Àngel Castiñeira, Guillermo Amén, Josep Lluís 
Cano, Josep Comajuncosa, Jordi Fabregat, Miguel Angel Heras, 
Xavier Mir, Andrés Raya, Pedro Sepúlveda, Beatriz Soler i Ceferí 
Soler. Tots ells professors titulars d’ESADE Business School o 
col·laboradors habituals. 

Durada 120 hores presencials i 80 d’e-learning. 
Titulació Certificat d’assistència d’ESADE. L’alumnat amb titulació 

universitària tenia l’opció de convalidar el curs com a títol propi 
de la Universitat Ramon Llull amb 30 ECTS. 

Col·laboracions Organitzaven ESADE Business School i la FES, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament d’Olot i el Cercle Euram de la 
Garrotxa. 

 
 
Programa DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS. JORNADES 

D’ACTUALITZACIÓ – ESADE  

Curs acadèmic  2015-16 
Descripció El propòsit general d’aquest programa era aportar una visió 

integrada, dinàmica i actual de la gestió dels recursos humans 
des d’una perspectiva a la vegada estratègica i tècnica amb la 
finalitat de millorar la performance dels directius de recursos 
humans. 

Objectius Dissenyar eines d’anàlisi, conèixer les eines bàsiques de gestió 
del talent, desenvolupar plans d’acció que permetin la 
implementació d’estratègies de relacions laborals d’èxit, conèixer 
les claus de la gestió del canvi i desenvolupar plans d’acció per al 
canvi. 

Alumnat Onze persones, majoritàriament responsables de recursos 
humans d’empreses mitjanes i grans, encara que també hi van 
participar altres persones vinculades amb la temàtica, com 
empreses de selecció o serveis públics d’ocupació. Quant a la 
procedència, el 45% eren de la Garrotxa i la resta del Gironès, 
l’Alt Empordà, Osona i Barcelona. 

Professorat Cristian Rodríguez-Ferrera, director de RRHH a Vueling; Eva 
Garcés, Coach i directora de Mendips Talent Development SL; 
Glòria Bagaria, experta en dret laboral; Andrés Raya, professor 
d’ESADE expert en lideratge. 

Durada 39 hores presencials. Del 30 d’octubre al 28 de novembre. 
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Titulació Certificat d’assistència d’ESADE. 
Col·laboracions Organitzaven ESADE Business School i la FES, amb la 

col·laboració de l’Ajuntament d’Olot i el Cercle Euram de la 
Garrotxa. 

 
 
 
Programa SEMINARIS I CURSOS EMPRESARIALS 

Justificació En una economia global, altament competitiva, la formació del 
capital humà de les empreses és la clau per aconseguir un 
creixement econòmic sostingut i sostenible. 

Objectius Millorar els coneixements i les competències del capital humà de 
les empreses i potenciar la competitivitat i l’eficiència del 
territori. 

Destinataris Directius, càrrecs intermedis i personal de les empreses de l’àrea 
d’influència de la FES. 

 
 
Activitat Liderar el canvi: reptes ambiciosos i emocions al teu favor 

Alumnat 12 alumnes, 4 homes i 8 dones. 
Professorat Joana Frigolé, llicenciada en Psicologia per la UAB. Coach 

Certificada per l’ICF (Internacional Coach Federation) a nivell 
PCC. 

Durada 4,5 hores de durada. 27 de gener, de 9 a 13.30 hores. 
 
Activitat Comerç Internacional: Negociació de crèdits documentaris 

Alumnat 9 alumnes, 5 dones i 4 homes. 
Professorat Remigi Palmés, llicenciat en Management Internacional, professor 

de comerç internacional i de gestió empresarial. 

Durada 7 hores de durada. 25 de novembre de 2014, 9 h a 13.30 h i de 
15 h a 18 h. 

 
Activitat Taller de WordPress 

Alumnat 10 alumnes, 5 homes i 5 dones. 
Professorat Jordi Bassagañas Clavaguera, enginyer tècnic en Informàtica de 

Gestió i professor TIC. 
Durada 12 hores. 6, 13, 20 de maig de 2015 de 16 h a 20 hores. 
 

Activitat Atenció al client i a l’usuari 

Alumnat 11 alumnes, 8 dones i 3 homes. 
Professorat Toni Bardera, professor de comunicació i habilitats socials. 
Durada 12 hores. 24 de març, 7 i 14 d’abril de 2015 de 15.15 h a 19.15 

h. 
 

Activitat Conferència “Com són les empreses que triomfen” 

Alumnat 84 assistents. 
Professorat Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la 

Universitat Pompeu Fabra. 
Durada 1,5 hores. 8 d’octubre de 19 h a 20.30 h. 
 

Activitat Tècniques Innovadores de Reducció de Costos 

Alumnat 31 alumnes, 16 homes i 15 dones. 
Professorat Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la 

Universitat Pompeu Fabra. 
Durada 4,5 hores. 9 d’octubre de 9 h a 13:30 h. 
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Activitat Metodologia 5 S per a la Millora Contínua 
Alumnat 11 alumnes, 7 homes i 4 dones. 
Professorat Xavier Aldavert Macelles, Psicòleg i Màster en coaching i lideratge 

personal. Soci fundador de Serviconsulting. 
Durada 5 hores. 27 d’octubre de 9 h a 14 h. 
 

Activitat Tractament de queixes i conflictes 
Alumnat 11 alumnes, 11 dones. 
Professorat Carles Martí, consultor i formador comercial, i Ivet Tapias, 

consultora, fundadors de MT Artesania en Formació. 
Durada 12 hores. 30 de novembre i 14 i 21 de desembre, de 9 h a 13 h. 
 

Activitat Novetats fiscals 2016 
Alumnat 17 alumnes, 8 homes i 9 dones. 
Professorat Miquel Márquez Obrador, llicenciat en ADE i Dret i màster en 

assessoria fiscal. Soci fundador de Planning Assessors Fiscals, 
SLP. 

Durada 4,5 hores. 10 de desembre de 9 h a 13,5 h. 

 

Els cursos “Facebook per a comerciants”, “Parlar per comunicar”, “El teu web, 
convertir els visitants en clients” i “El nou transport multimodal” es varen haver 
d’anul·lar per falta de prou alumnes, i el curs “Tractament de queixes i conflictes”, 
inicialment previst pel mes d’abril, es va endarrerir fins el mes de novembre. 

 
 
 
Programa CURSOS INTENSIUS D’IDIOMES 

Descripció El programa d’idiomes està pensat per a totes aquelles persones 
que ja tenen coneixements de la llengua (anglès o francès) però 
que volen millorar-ne la seva expressió oral, augmentar el seu 
vocabulari i perdre la por a parlar en públic en un altre idioma. 
Tots els cursos es porten a terme amb professors nadius. 

Objectius L’objectiu és donar eines per a saber-se desenvolupar amb un 
altre idioma i fomentar l’expressió oral dels participants perquè 
adquireixin facilitats a l’hora d’expressar-se. 

Alumnat 54 alumnes en total, la majoria dels quals eren de la mateixa 
ciutat d’Olot, amb estudis superiors, i que volien millorar el seu 
coneixement de l’idioma per motius personals.  

Col·laboracions Aquest programa s’organitzava amb la col·laboració de diverses 
acadèmies privades de la ciutat: Anglès Montse, Centre 
d’Idiomes Olot, Claude Escola d’Idiomes, English Olot, 
Masterclass English School i Interlingua. 

Reconeixement L’edició anual de cada curs comptava amb el reconeixement com 
a activitat de formació permanent del Departament 
d’Ensenyament. 

 
Activitat Speaking Sessions B1 (2014-15) 
Alumnat 5 alumnes, 2 homes i 3 dones. 
Professorat Berta Davila, English School. 
Durada 16 hores / trimestre; del 13/10/14 a l’11/05/15. 
 
Activitat Speaking Sessions B2 (2014-15) 
Alumnat 10 alumnes, 3 homes i 7 dones. 
Professorat Stefan Svensson, Anglès Montse. 
Durada 16 hores / trimestre; del 14/10/14 a l’12/05/15. 
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Activitat Parlons Français B1 (2014-15) 
Alumnat 5 alumnes, 1 home i 4 dones. 
Professorat Ivan Martin, Claude Escola d’Idiomes. 
Durada 16 hores / trimestre; del 16/10/14 a l’14/05/15. 
 

Activitat Speaking Sessions A1 (2015-16) 
Alumnat 10 alumnes, 3 homes i 7 dones. 
Professorat Stefan Svensson, Anglès Montse. 
Durada 16,5 hores / trimestre; del 28/09/15 al 13/06/16. 
 

Activitat Speaking Sessions B1 (2015-16) 
Alumnat 11 alumnes, 2 homes i 9 dones. 
Professorat Berta Davila, English Olot. 
Durada 22 hores / trimestre; del 28/09/15 al 13/06/16. 
 
Activitat Speaking Sessions B2 (2015-16) 
Alumnat 7 alumnes, 3 homes i 4 dones. 
Professorat Stefan Svensson, Anglès Montse. 
Durada 22 hores / trimestre; del 06/10/15 al 14/06/16. 
 
Activitat Speaking Sessions C1 (2015-16) 
Alumnat 6 alumnes, 3 homes i 3 dones. 
Professorat Berta Davila, English Olot. 
Durada 22 hores / trimestre; del 08/10/15 al 16/06/16. 

 
 
La resta de cursos previstos en el marc d’aquest programa es van haver d’anul·lar 
per falta de prou matrícules: 

- Speaking Sessions C1 (2014-15) 
- Parlons Français B2 (2014-15) 
- Oral Presentations A2 (2014-15) 
- Français pour les emails A2 (2014-15) 
- Chiacchiere B1 (2014-15) 
- 會議發言 – Conversa en xinès A2 (2014-15) 
- Speaking Sessions A2 (2015-16) 
- Parlons Français A1 (2015-16) 
- Parlons Français A2 (2015-16) 
- Parlons Français B1 (2015-16) 
- Parlons Français B2 (2015-16) 
- Parlons Français C1 (2015-16) 
- Conversa en Alemany B1 (2015-16) 
- Conversa en Rus A2 (2015-16) 

 
 
 

Programa PROGRAMA D’EMPRENEDORIA 

Descripció El programa inclou 20 sessions gratuïtes de 4 hores de durada 
cadascuna i està coorganitzat amb l’Institut Municipal de 
Promoció d’Olot (IMPO). Principalment s’adreça a totes aquelles 
persones que vulguin iniciar un projecte empresarial o que 
l’hagin començat en els últims 3 anys i vulguin consolidar-lo, 
però és obert a tothom. 

Objectius L’objectiu d’aquest programa és facilitar eines a les persones que 
tenen una idea de negoci per garantir l’èxit del seu projecte. 

Alumnat 195 matrícules i 110 alumnes diferents, la majoria dels quals 
eren persones que tenien o començaven el seu propi negoci, o 
que estaven en situació d’atur i a l’expectativa d’engegar una 
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empresa pròpia. Els alumnes venien principalment d’arreu de la 
comarca de la Garrotxa, tot i que també n’hi havia de la resta de 
la província de Girona i de la comarca d’Osona. 

Reconeixement No procedeix. 
Col·laboracions Institut Municipal de Promoció de la Ciutat; SECOT, associació de 

voluntariat sènior. 
 

Activitat Eines TIC per al meu negoci 
Alumnat 10 alumnes, 3 homes i 7 dones. 
Professorat David Jané, soci fundador de Volcànic Internet. 
Durada 4 hores; 6 de febrer. 
 

Activitat Com crear la meva empresa: el Pla d’Empresa 
Alumnat 10 alumnes, 6 homes i 43 dones. 
Professorat Joaquim Munné, enginyer industrial especialitzat en paperera i 

membre de SECOT; i Pili Riol, tècnica de l’àrea de d’empresa de 
l’IMPO. 

Durada 4 hores; 20 de febrer. 
 

Activitat Taller pràctic de recursos lingüístics a internet 
Alumnat 8 alumnes, 4 homes i 4 dones. 
Professorat Ester Santaló, directora del Consorci per a la Normalització 

Lingüística d’Olot – La Garrotxa. 
Durada 4 hores; 6 de març. 
 

Activitat Com gestionar finances I: elaborar previsió financera  
Alumnat 16 alumnes, 8 homes i 8 dones. 
Professorat Salvador Figueras, vicepresident de la delegació de SECOT-

Girona, especialista en economia i finances. 
Durada 4 hores; 20 de març. 

 

Activitat Com gestionar finances I: ABC de l’anàlisi financera  
Alumnat 10 alumnes, 7 homes i 3 dones. 
Professorat Salvador Figueras, vicepresident de la delegació de SECOT-

Girona, especialista en economia i finances. 
Durada 4 hores; 27 de març. 
 
Activitat El web, com vendre per internet  
Alumnat 21 alumnes, 8 homes i 13 dones. 
Professorat Txell Costa, periodista, formadora i conferenciant de màrqueting 

digital, community manager i relacions públiques. 
Durada 4 hores; 10 d’abril. 

 

Activitat Com atraure, captar i negociar amb els clients  
Alumnat 7 alumnes, 5 homes i 2 dones. 
Professorat Joana Frigolé, consultora i Coach Professional. Llicenciada en 

Psicologia per la UAB. Coach certificada per ICF (Internacional 
Coach Federation) a nivell PCC. 

Durada 4 hores; 24 d’abril. 
 

Activitat Què hem de saber del règim general d’autònoms? 
Alumnat 19 alumnes, 8 homes i 11 dones. 
Professorat Glòria Castells, assessora especialista en temes laborals a 

l’Assessoria Castells d’Olot. 
Durada 4 hores; 8 de maig. 
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Activitat Xarxes socials I  
Alumnat 6 alumnes, 3 homes i 3 dones. 
Professorat David Jané, soci fundador de Volcànic Internet. 
Durada 4 hores; 22 de maig. 

 

Activitat Xarxes socials II 
Alumnat 11 alumnes, 4 homes i 7 dones. 
Professorat David Jané, soci fundador de Volcànic Internet. 
Durada 4 hores; 29 de maig. 

 

Activitat Taller pràctic d’innovació i creativitat 
Alumnat 7 alumnes, 2 homes i 5 dones. 
Professorat Daniel Bernard, fundador de D'Anou, consultoria d'innovació, 

creativitat i gestió de projectes, entre d'altres empreses. 
Durada 4 hores; 12 de juny. 

 

Activitat La gestió eficaç del temps  
Alumnat 8 alumnes, 2 homes i 6 dones. 
Professorat Mariona Mañà, Servei d’Inserció i Orientació Laboral, àrea 

d’ocupació de l’Ajuntament d’Olot. 
Durada 4 hores; 19 de juny. 
 

Activitat Documents i tràmits per obrir el meu negoci  
Alumnat 9 alumnes, 1 home i 8 dones. 
Professorat Carme Juanola, tècnica de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 

l’Ajuntament d’Olot; i Pili Riol, tècnica de l’àrea de d’empresa de 
l’IMPO. 

Durada 4 hores; 18 de setembre. 
 

Activitat Com afrontar les vendes proactivament  
Alumnat 3 alumnes, 2 homes i 1 dones. 
Professorat Carles Martí i Ivet Tapias, consultors de MTArtesania de 

Formació. 
Durada 4 hores; 25 de setembre. 

 

Activitat Branding, com crear imatge de marca 
Alumnat 11 alumnes, 4 homes i 7 dones. 
Professorat Abel Cifuentes, responsable de formació d’ACO imatge, 

Assessoria d’Imatge Integral. 
Durada 4 hores; 30 d’octubre. 

 

Activitat Comunicació, com em venc  
Alumnat 14 alumnes, 6 homes i 8 dones. 
Professorat Albert Brosa, periodista i director d’Olot Televisió. 
Durada 4 hores; 6 de novembre. 
 

Activitat Fiscalitat bàsica per a emprenedors  
Alumnat 20 alumnes, 6 homes i 14 dones. 
Professorat Joan Guix, assessor fiscal a l’Assessoria Oliveras d’Olot. 
Durada 4 hores; 27 de novembre. 
 

Activitat El Pla d’Empresa i exemples pràctics  
Alumnat 5 alumnes, 1 home i 4 dones. 
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Professorat Joaquim Munné, enginyer industrial especialitzat en paperera i 
membre de SECOT; i Pili Riol, tècnica de l’àrea de d’empresa de 
l’IMPO. 

Durada 4 hores; 11 de desembre. 
 
 
 

Programa COL·LABORACIONS 

Descripció Activitats en paral·lel a programes d’entitats vinculades a la FES 
o altres programes i activitats universitàries a la comarca. 

Objectius Difondre coneixement i promoure activitats pròpies. 
 

Activitat VI Congrés Català de Comptabilitat i Direcció 
Alumnat Economistes, comptables, directius d’empreses. 
Professorat Diversos ponents. 
Durada 28 i 29 de maig de 2015 a la Universitat Abat Oliba (Barcelona). 
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/ PROGRAMES ESPECÍFICS PER A PROFESSIONALS __ 
 
 
 
Programa JORNADES SOBRE MUSEUS, RECURSOS DIGITALS I 

TRANSMÈDIA 

Curs acadèmic  2015-2016 
Descripció Des del 2012 venim realitzant jornades pel sector museístic amb 

la finalitat d’acostar els recursos que ofereixen les noves 
tecnologies als professionals de l’àmbit de la museologia i la 
gestió cultural. 

Objectius En aquesta edició es va aprofundir en la presentació de projectes 
relacionats amb la utilització de noves tecnologies, recursos 
digitals i noves experiències, centrant-nos en aplicacions i 
recursos per a dispositius mòbils i narrativa transmèdia. Es va 
posar especial èmfasi en la realització d’un taller d’estratègia i 
desenvolupament de continguts transmèdia que pogués servir als 
professionals de la gestió cultural per fer planificacions temporals 
utilitzant diferents plataformes.  

Alumnat 37 alumnes, la majoria tècnics i professionals de la museologia i 
estudiants 

Professorat Desiree González, cap d’experiència digital de l’Andy Warhol 
Museum; Sònia Hernàndez, directora del Museu Agbar de les 
Aigües; Oriol Marimon-Clos, CEO i fundador de Mobisfera; Kevin 
Bacon, responsable de Desenvolupament Digital de Royal 
Pavilion and Museums; Máximo Martín, CEO i fundador de 
Greyman Studios i Carlos A. Scolari, doctor en lingüística 
aplicada i professor a la Universitat Pompeu Fabra.  

Durada 10.5 hores; 19 i 20 de novembre. 
Reconeixement No procedeix. 
Col·laboracions Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 

Diputació de Girona. 
 
 
 
Programa PROGRAMA DE FORMACIÓ TURÍSTICA I EDUCATIVA DE LA 

GARROTXA 

Descripció Des de fa més de 12 anys que es treballa conjuntament amb el 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i Turisme 
Garrotxa en l’organització de formació pel sector turístic de la 
comarca. 

Objectius Les principals finalitats d’aquesta programació és formar els 
professionals del turisme tant en el coneixement del territori com 
en els eines necessàries per a desenvolupar la seves tasques de 
forma pro-activa. A més també es pretén donar professionalitat 
al sector i intentar desestacionar-lo. 

Col·laboracions Coorganitzat amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa i Turisme Garrotxa. 

 
Activitat Curs de guia del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa 
Alumnat 33 alumnes del sector del guiatge i el lleure, aturats i públic en 

general. 
Professorat Octavi Bonet, pedagog i codirector de Tosca SL; Eva Duran, 

historiadora i codirectora d’Educ’art; Mireia Tresserras, 
historiadora i codirectora d’Educ’art; Llorenç Planagumà, geòleg i 
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codirector de Tosca SL; Xevi Béjar, educador ambiental de Tosca 
SL; Jordi Artola, biòleg i director de l’Escola de Natura la 
Garrotxa; Mike Lockwood, naturalista i director de Walking 
Catalonia; Josep Maria Prats, tècnic del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa; David Curós, tècnic de Turisme 
Garrotxa; Engràcia Canal, responsable dels Centre d’Informació 
del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i tècnica de 
Tosca SL; Esther Canal, tècnica de Repte. 

Durada 76 hores; de setembre de 2014 a abril del 2015. 
Reconeixement Títol de Guia del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

(prèvia superació d’un examen). 
 

Activitat Sessions de formació permanent per al sector turístic “Les 
instal·lacions de la cooperativa La Fageda” 

Alumnat 17 professionals del sector turístic. 
Professorat Responsable de la Cooperativa La Fageda. 
Durada 1.5 hores; 7 de juliol. 
Reconeixement No procedeix. 
 
Activitat Sessions de formació permanent per a Guies del PNZVG 

“El volcà del Montsacopa com a recurs pedagògic”  
Alumnat 24 Guies del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
Professorat Llorenç Planagumà Guàrdia, geòleg i director de Tosca SL. 
Durada 4 hores; 18 i 22 de juny (dues edicions). 
Reconeixement No procedeix. 

 
 
 
Programa JARDINERIA I PAISATGISME 

Descripció Es va detectar un dèficit en formació per a professionals d’aquest 
sector que es realitzés fora de l’àrea metropolitana de Barcelona 
i que fos molt específica i pràctica. 

Objectius Acostar formació del sector a la comarca de la Garrotxa i tractar 
temàtiques poc freqüents però molt necessàries per la gestió del 
dia a dia.  

Reconeixement No procedeix. 
Col·laboracions Coorganitzat amb el Consorci Sigma i l’Institut Garrotxa; amb la 

col·laboració de Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de 
Catalunya, l’Associació de Professionals dels Espais Verds de 
Catalunya, el Gremi de Jardineria de Catalunya, l’Ajuntament 
d’Olot i la Diputació de Girona. 

 
Activitat Curs avançat de biomecànica i anàlisi de risc de 

trencament de l’arbrat (1ª edició) 
Alumnat 26 tècnics i professionals de la jardineria d’arreu de Catalunya, 

Andalusia i La Rioja. 
Professorat Gerard Passola, biòleg i director tècnic de Árbol, Investigación y 

Gestión SL. 
Durada 21 hores; 28, 29 i 30 de gener. 
 
Activitat Curs avançat de biomecànica i anàlisi de risc de 

trencament de l’arbrat (2ª edició) 
Alumnat 29 tècnics i professionals de la jardineria d’arreu de Catalunya. 
Professorat Gerard Passola, biòleg i director tècnic d’Árbol, Investigación y 

Gestión SL. 
Durada 21 hores; 9, 10 i 11 de març. 
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Activitat Disseny de parterres. El cas d’Albi 
Alumnat 16 tècnics i professionals de la jardineria d’arreu de Catalunya. 
Professorat Christian Amiel, director tècnic de Parcs i Jardins d’Albi. 
Durada 4 hores; 19 de maig. 
 
Activitat Projectes de Parcs i Jardins de Barcelona 
Alumnat 20 tècnics i professionals de la jardineria d’arreu de Catalunya. 
Professorat Gabino Carballo, tècnic de projectes de l’Ajuntament de 

Barcelona. 
Durada 4 hores; 4 de juny. 
 
Activitat Disseny de parterres amb plantes vivaces 
Alumnat 29 tècnics i professionals de la jardineria d’arreu de Catalunya. 
Professorat Mercè Trias, tècnica especialista en jardineria, Kew Diploma. 

Estudi de Jardineria. 
Durada 4 hores; 10 de juny. 
 
Activitat Curs d’Elaboració de Plans de gestió de risc de l’arbrat 
Alumnat 21 tècnics i professionals de la jardineria d’arreu de Catalunya, 

Andalusia i País Basc.  
Professorat Josep Selga, biòleg i consultor en arboricultura. 
Durada 18 hores; 10, 11 i 12 de novembre. 

 
 
 
 
Programa PROGRAMA COAC – ESCOLA SERT D’ARQUITECTURA 

Descripció Des de fa dos anys que l’Escola Sert porta formació a Olot en 
col·laboració amb la FES. Ja siguin primeres edicions de cursos o 
cursos que es realitzen a Girona i que s’acosten a la Garrotxa 
perquè es considera que hi ha prou interès entre el públic del 
territori. 

Objectius Acostar formació de l’Escola Sert a Olot. Oferir formació pels 
professionals de l’arquitectura i l’enginyeria. 

Reconeixement No procedeix. 
Col·laboracions Organitza Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb 

el suport de la FES. 
 

Activitat Curs pràctic de Google Sketchup: Renderitzacions 
Alumnat 8 alumnes. 
Professorat Javier Montenegro Acosta, arquitecte. 
Durada 12 hores; 20, 27 d’abril i 4 de maig. 
 
Activitat Curs de renderització: Artlantis Render 6 
Alumnat 6 alumnes. 
Professorat Juan Ibargüen Juste, professor oficial d’Sketchup. 
Durada 12 hores; 26, 27 i 28 d’octubre.  

 
 
 
 
Programa SECTOR AGRARI I AGROALIMENTARI 

Descripció Des de fa 10 anys que es fa aquesta jornada de formació en el 
marc de la Fira del Fajol de Batet de la Serra per tal de tractar i 
acostar experiències de fora de la comarca relacionades amb el 
sector agrari i agroalimentari. 

Objectius Acostar experiències del món agroalimentari al sector local. 
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Alumnat Bàsicament productors locals i altres interessats en funció de la 
temàtica tractada.  

Col·laboracions Consorci Sigma, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
i Ajuntament d’Olot. 

 
Activitat Jornada de Batet. Com promocionar el producte local a 

través de visites a explotacions? 
Alumnat 15 alumnes. 
Professorat Manel Marcè, ramader i propietari del Mas Marcè; Ariadna 

Boixader, responsable de l’agència de viatges receptiva Olea 
Soul, especialitzada en turisme gastronòmic. 

Durada 4 hores; 7 de febrer. 
Reconeixement No procedeix. 

 
 
 
 
Programa CURSOS AMB L’ESCOLA D’ART I SUPERIORS DE DISSENY 

D’OLOT - ESDAP 

Descripció Mitjançant la signatura d’un conveni marc, la FES i l’Escola d’Art 
establim col·laboracions al llarg de l’any per organitzar cursos 
oberts a tothom però especialment pensats per a dissenyadors, 
interioristes, arquitectes o fotògraf,s entre d’altres. 

Objectius Oferir formació complementària a la formació reglada que 
s’ofereix des de l’Escola d’Art i obrir aquestes disciplines a 
qualsevol persona interessada en aquestes matèries. 

Alumnat Aquests cursos s’adrecen a professionals de qualsevol dels 
àmbits acadèmics que es treballen des de l’Escola: disseny 
d’interiors, disseny gràfic, escultura, fotografia, etc. 

Col·laboracions Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot. 
 

Activitat Modela la realitat. Introducció al modelatge digital per a 
impressió 3D FDM 

Alumnat 16 alumnes. 
Professorat Federico Jünemann Videla, assessor comercial d’arts gràfiques. 

Màster en Comunicació i Educació i Infografista 2D / 3D. 
Durada 60 hores; del 3 de desembre de 2015 al 10 de març de 2016. 
Reconeixement Curs reconegut com a activitat de formació permanent pel 

Departament d’Ensenyament. 

 
 
 
Programa PROGRAMA PER A MANIPULADORS D’ALIMENTS 

Descripció Les empreses del sector alimentari han de garantir que les 
persones que manipulen aliments disposen d’una formació 
adequada en higiene dels aliments d’acord amb la seva activitat 
laboral. De les tres edicions previstes per al 2015 es va anul·lar 
la del mes de juny. 

Objectius L’objectiu d’aquest programa és oferir la formació necessària 
perquè les empreses del sector de la nostra comarca i de les 
comarques veïnes compleixin la normativa vigent. 

Alumnat El programa s’adreça a persones que treballen en la manipulació 
d’aliments en qualsevol de les etapes del procés: cuines, servei, 
comerços de productes alimentaris, menjadors escolars, etc. 

Reconeixement No procedeix. 
Col·laboracions Consorci SIGMA. 
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Activitat Curs general per a Manipuladors d’Aliments 
Alumnat 8 alumnes. 
Professorat Albert Grabulosa, dietista-nutricionista. 
Durada 6 hores; 24 i 25 de febrer. 
 
Activitat Curs general per a Manipuladors d’Aliments 
Alumnat 6 alumnes. 
Professorat Albert Grabulosa, dietista-nutricionista. 
Durada 6 hores; 4 i 5 de novembre. 

 
 
 
Programa COL·LABORACIONS 

Descripció Activitats en paral·lel a programes propis o d’entitats 
col·laboradores. 

Objectius Difondre coneixement i promoure activitats pròpies. 
 

Activitat Conferència sobre Grafologia 
Alumnat 20 participants. 
Professorat Germán Belda García-Fresca, grafòleg i pèrit. 
Durada 2 hores; 20 de març. 
 
Activitat VUELCO Project (Volcanic Unrest in Europe and Latin 

America) 
Alumnat Responsables de cada país que forma part del projecte Vuelco. 
Professorat Diversos responsables del projecte. 
Durada 1 setmana; del 21 al 25 de setembre. 
Organitza CSIC i IAVCEI. 
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/ SERVEIS ________________ 
 

 

/ PLANS DE FORMACIÓ PER A EMPRESES I 
ORGANITZACIONS ____________________________ 

 

Enguany s’han fet les pr¡meres actuacions d’elaboració de plans de formació per a 
organitzacions amb una metodologia pròpia desenvolupada per l’equip tècnic de la 
FES. Es tracta d’un servei de consultoria per a empreses i altres organitzacions 
amb l’objectiu de detectar les necessitats presents i futures de l’organització en la 
seva globalitat i, en particular, de les persones que hi treballen. 

El mètode és essencialment qualitatiu en base a entrevistes a persones clau de 
l’empresa per elaborar una diagnosi del moment present amb l’objectiu de buscar 
solucions a problemes actuals, millorar situacions concretes per maximitzar el 
rendiment i l’eficiència de les persones que treballen per a l’organització i cercar 
oportunitats per poder assumir nous reptes i estar preparats per desenvolupar els 
projectes de futur potenciant el talent de la pròpia organització i del seu personal. 

La FES aporta en aquests treballs l’expertesa d’anys de treball en l’organització de 
formació, una àmplia xarxa de relacions amb universitats, escoles de negocis i 
altres centres de formació de referència, docents de reconegut prestigi i tècnics 
especialitzats en formació professionalitzadora i de continuïtat. 

 

 

/ FORMACIÓ IN COMPANY _______________________ 
 

En la línia de fomentar la formació entre els professionals, al llarg de l’any s’han 
organitzat diversos cursos a mida per encàrrec d’empreses i altres col·lectius 
professionals de la comarca. En algunes ocasions aquesta formació s’ha realitzat 
in company, a la seu de l’empresa, en d’altres a la pròpia seu de la FES, i en 
d’altres les accions formatives s’han realitzat outdoor, fora de l’espai de treball 
habitual i del centre de formació. 

L’objectiu d’aquest servei és el foment de la formació a l’empresa i el 
desenvolupament professional de les persones en actiu. En totes les ocasions 
aquest servei s’ha acompanyat del servei de gestió de la bonificació de la formació 
mitjançant la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

 

 

/ BONIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ ________________ 

 

Des de l’any 2013 la FES gestiona sense cost addicional la bonificació de les 
matrícules a cursos propis mitjançant la Fundación Tripartita para la Formación en 
el Empleo a aquelles empreses que així ho sol·liciten.  

Les empreses que cotitzen en concepte de formació professional a la Seguretat 
Social generen un crèdit al seu favor davant l'Administració amb el que es poden 
finançar les accions formatives que desenvolupen els seus treballadors. 
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Amb la reforma de la normativa sobre la bonificació de la formació aprovada el 
març de 2015, tots els cursos de més d’una hora són bonificables. D’aquesta 
manera, tots els cursos que s’imparteixen a la FES són bonificables i des d’aquí 
gestionem la bonificació a totes les empreses que ho sol·liciten. La FES també 
facilita informació perquè les empreses puguin acollir-se als Permisos Individuals 
Formació (PIF) en aquelles formacions oficials que ho permeten, doncs, en molts 
casos, acollir-se al PIF suposa un important estalvi per a les empreses. 

Aplicant aquests dos tipus de bonificació, les empreses que han realitzat cursos a 
la FES i ho han sol·licitat han recuperat més de 25.000€ en concepte de 
cotitzacions a la seguretat social en el període corresponent. 

 

 

/ PUNT DE SUPORT DE LA UOC __________________ 

 

La FES gestiona el Punt de suport de la Universitat Oberta de Catalunya. Com a 
tal, l’alumnat inscrit pot tornar a la FES els llibres de préstec bibliotecari i pot 
disposar de les nostres instal·lacions per connectar-se a internet i treballar. 

El Punt de suport d’Olot depèn del Centre de Suport que aquesta universitat té a 
Salt, a l’edifici Comacros. Puntualment, la UOC porta al territori píndoles de 
formació. Aquest 2015 no n’hi ha hagut cap, però a finals d’any ja estàvem 
difonent la que tindrà lloc el gener de 2016. 

 

 

/ RECONEIXEMENT D’ENSENYAMENT _______________ 

 

La FES pot acreditar algunes de les accions formatives que organitza com a 
formació permanent pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

A més d’acreditar activitats pròpies, també ofereix la possibilitat a entitats del 
territori per sol·licitar el reconeixement de les seves activitats si s’adrecen 
específicament a la millora de les capacitats didàctiques i pedagògiques dels 
docents. 

 

 

/ SUPORT A LA FUNDACIÓ KREAS ________________ 

 

La Fundació Kreas, centre integral de formació en indústries càrnies i 
agroalimentàries, amb seu a Can Monsà, té per objectiu formar i qualificar els 
treballadors del sector carni i agroalimentari per contribuir a la millora de la seva 
competitivitat. 

Els promotors principals de Kreas són la Fundació Universitària Balmes (UVic-UCC) 
i la Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC), amb el suport principal, 
entre d’altres, de l’Ajuntament d’Olot. 

El 2014 KREAS va iniciar el Cicle Formatiu de Grau Superior en Processos i 
Qualitat en la Indústria Alimentària amb 18 alumnes. Aquest mateixos alumnes 
varen iniciar, el mes de setembre, el segon curs del cicle, i es va començar el 
primer curs del Cicle de la segona promoció amb 16 alumnes matriculats. 
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També el 2014 es varen iniciar quatre certificats de professionalitat de la indústria 
de la carn que varen continuar aquest 2015. Per altra banda, el 2015 es varen 
iniciar tres nous certificats de professionalitat. En total, el 2015, el nombre 
d’alumnes que van realitzar formació en certificats de professionalitat van ser 100. 
En la impartició d’aquests cursos, KREAS compta amb la col·laboració de les 
principals empreses càrnies del país, ja que el model de formació de KREAS és en 
dualitat real, la qual cosa comporta que prop del 50 per cent de la formació es 
realitza a les empreses. 

Finalment, al llarg de l’any, KREAS va organitzar conjuntament amb diferents 
entitats del territori català 5 cursos de formació contínua en l’àmbit 
agroalimentari. 

Des de la FES donem suport logístic i tècnic a KREAS per a la realització de la seva 
activitat. 

 

 

/ GESTIÓ DE L’AULA MENTOR ___________________ 

 

L’Aula Mentor és una iniciativa de formació per internet que depèn del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport i que està adreçada a persones adultes que desitgin 
ampliar les seves competències personals i professionals. La FES col·labora amb 
l’Institut Municipal de Promoció d’Olot en la gestió d’aquest servei a Olot, fet que 
permet, entre altres, que l’alumnat pugui fer a la ciutat els exàmens presencials 
dels cursos en línia. El 2015 es van atendre nou persones i es van gestionar sis 
matrícules. 

 

 

/ PARTICIPACIÓ EN PROJECTES COMARCALS _______ 

 

� Agència de promoció econòmica de la Garrotxa 

El procés d’integració funcional de la FES amb l’Institut Municipal de Promoció 
d’Olot (IMPO), la Fundació Garrotxa Líder i Turisme Garrotxa va seguint el seu 
ritme de treball. 

El 2015 es va desenvolupar el Pla estratègic comarcal de promoció econòmica 
on s’especificava que el pes dels àmbits de formació contínua havia de recaure 
en la FES. També es va treballar conjuntament en la postulació conjunta a 
convocatòries de subvencions i ajuts, sobretot destinades al foment de 
l’ocupació i l’emprenedoria.  

 

� Reunions entre Volcans 

La FES és membre del projecte Reunions entre Volcans des del seu inici. 
Aquest projecte té per objectiu atraure a la ciutat esdeveniments –congressos, 
convencions, reunions, etc.– de petit format i la FES hi és en tant que 
equipament. La FES prioritza els proveïdors d’allotjament i restauració que 
participen d’aquest programa. 

La FES es va destacar el 2015 com un dels màxims generadors de 
pernoctacions i de serveis de càtering i restauració, ja que força activitats 
obliguen el professorat i l’alumnat a fer estada a la ciutat, convertint la 
Fundació en un element de promoció de l’activitat econòmica. 
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El volum de negoci en allotjament i gastronomia gestionat directament per la 
FES per mitjà de Reunions entre Volcans durant el 2015 va ser superior als 
14.000 €. 

 

� Formació en Xarxa 

Durant el 2014 la Diputació de Girona va engegar el portal Formació en Xarxa, 
que recull l’oferta formativa de millora de l’ocupabilitat a la demarcació de 
Girona. En aquest portal, els ciutadans (aturats, treballadors, empresaris i 
emprenedors) hi poden cercar ofertes de formació per localitat, família 
professional, destinatari o data d’inici. 

Des de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot hi participem publicant-hi, també, 
tota la nostra oferta formativa. 

 

� Garrotxa Forma’t 

Aquest portal de formació va entrar en funcionament l’any 2009 amb la 
voluntat d’agrupar tota l’oferta formativa no reglada que s’oferia des de 
diverses entitats de la comarca, per tal de facilitar la recerca de formació a 
totes aquelles persones interessades. 

Hi participen el Centre Integral, el Centre d’Empreses de Les Preses, l’IMPO, el 
Consell Comarcal de la Garrotxa i la FES.  

 

� Adrinoc 

La FES és membre de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la 
Zona Nord-Oriental de Catalunya (Adrinoc) i forma part de la seva junta 
directiva. Adrinoc dóna continuïtat a la feina feta durant anys per la Fundació 
Garrotxa Líder i es va crear per ampliar el seu abast territorial, incorporant 
municipis d’altres comarques com l’Alt Empordà, el Ripollès i el Pla de l’Estany, 
a més de la Garrotxa i Osona.  

El 2015 es va cloure un període d’ajuts Leader i es va començar a treballar en 
l’estratègia per al proper període 2016-20. Els canvis seran notables, tant en 
els criteris dels ajuts com en la territorialitat d’Adrinoc, ja que s’ha ampliat fins 
a abastar setanta-un municipis de sis comarques. 

 

 

/ GESTIÓ DE L’EDIFICI _______________________ 

 

Can Monsà, edifici de titularitat municipal amb gestió delegada a la FES, acull la 
seu de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, la delegació a la Garrotxa de la 
UNED, la seu comarcal del Consorci per a la Normalització Lingüística i la Fundació 
KREAS. Quant a activitats, totes quatre entitats imparteixen bona part de les 
seves formacions a l’edifici. També en fan ús el DipSalut, l’Institut Municipal de 
Promoció d’Olot (IMPO), l’Institut Municipal d’Educació (IME), PIMEC, la Delegació 
a la Garrotxa de l’ICHN, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Robolot Team o el 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, entre d’altres. 

L’ocupació de l’aulari va registrar cotes molt elevades, especialment en les franges 
horàries de tardes i vespres, si bé on més es va notar l’increment d’ús el darrer 
any va ser en les franges matinals. 

Actualment es disposa de tota la primera planta de l’edifici situat al número 3 del 
carrer Joan Pere Fontanella, amb una superfície d’aproximadament 1.000 m2. 
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/ INDICADORS 2011-2015 ___ 
 
 
/ ACTIVITAT ACADÈMICA _______________________ 
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/ HORES DE FORMACIÓ _________________________ 
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/ COMUNICACIÓ _________________________________ 
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/ RECULL FOTOGRÀFIC 2015 __ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curs avançat de biomecànica i anàlisi del risc de trencament de l'arbrat present als 
nostres espais verds. 
Pràctica al Parc Nou d’Olot. 
28, 29 i 30 de gener. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primera sessió del Postgrau en Màrqueting Digital & Inbound Màrqueting coorganitzat 
amb la Universitat de Vic.  
6 de febrer. 
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Visita a la deixalleria comarcal, a la planta de compostatge i a la depuradora.  
Curs de guia del PNZVG. 
11 de febrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El web, com vendre per internet. Sessions de formació per a Emprenedors 2015. 

10 d’abril. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clausura del Programme for Leadership Development a ESADE Business School. 
4 de juny. 
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Disseny i implantació de parterres de planta vivaç, perenne i de temporada en via 
pública o espais privats. Organitzat amb el Consorci Sigma. 
10 de juny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curs d'estiu de Percussió Corporal, amb la Universitat de Vic. Sala d'assaig Pep Mora 
del Teatre Principal d’Olot. 

1, 2 i 3 de juliol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Catalunya del s.XVIII. De la desfeta política a la renaixença econòmica. Curs d’estiu 
amb la Universitat de Girona i el PEHOC. 
6, 7 i 8 de juliol. 
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4a edició del Postgrau en Vulcanologia amb la Universitat de Girona i el CSIC. 
Del 12 al 25 d’octubre. 
 


