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/ ORGANITZACIÓ ___________
La Fundació estableix els objectius anualment i les actuacions a desplegar per assolir-los:

/ GESTIÓ D’ACTIVITAT _________________________
▪

▪

Objectius:
-

Oferir un mínim de dos postgraus per curs acadèmic

-

Potenciar la vessant de serveis a les empreses: elaboració de plans de formació, formació
in company, bonificació, etc.

-

Oferir, com a mínim, un curs per a alts directius d’empreses

-

Diversificar la formació transversal adreçada a l’empresa

-

Ampliar els col·lectius específics de professionals a qui s’adreça la formació

-

Foment de formats innovadors

-

Obrir l’activitat a segments d’usuaris poc habituals

Actuacions:
-

Programar tres cursos de postgrau amb la UdG i la UVic-UCC pel curs 2017-18

-

Organitzar un curs de tardor amb el CUIMPB i cursos d’estiu amb UdG i UVic-UCC

-

Donar continuïtat a la col·laboració iniciada el 2013 amb ESADE Business SchoolUniversitat Ramon Llull

-

Seguir programant activitats per a la millora de les competències i habilitats dels
professionals

-

Consolidar les activitats adreçades a col·lectius concrets –turisme, tècnics de museus,
docents-; potenciar les col·laboracions recents –Col·legi d’Arquitectes i Jardineria-; i obrirse a nous col·lectius –arts aplicades, etc.-

-

Oferir un nou programa d’estades formatives en col·laboració amb Reunions entre
Volcans

-

Col·laborar amb la Fundació Kreas en el seu desplegament a la ciutat i a Catalunya

-

Treballar conjuntament amb els instituts de la comarca per potenciar el treball en comú
vinculat a la formació professional i a la professionalització

-

Obrir Can Monsà com a lloc d’estudi per a estudiants en èpoques prèvies a exàmens.
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/ GESTIÓ INTERNA _____________________________
▪

▪
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Objectius:
-

Donar resposta a les directrius que marca el Patronat de la Fundació i al Pla de Govern
municipal d’Olot

-

Desplegar les noves prestacions del web, com l’apartat de documents, i dels webs
específics d’activitats

-

Vetllar la visibilitat d’allò referent a les lleis de transparència i protecció de dades

-

Col·laborar amb les àrees de DinàmiG, Agència d’Innovació i promoció econòmica de la
Garrotxa, i amb les entitats que hi estan associades

-

Seguir millorant els serveis de la seu física de Can Monsà, i reforçar la cooperació entre
les entitats que hi tenen seu

-

Millorar l’eficiència en la gestió administrativa i econòmica de la FES

-

Minimitzar el consum de recursos i la generació de residus

-

Participar dels projectes que poden revertir en el desplegament i assoliment de les
finalitats fundacionals

Actuacions:
-

Celebrar periòdicament reunions dels òrgans de govern –Patronat, Consell Rector i Agents
col·laboradors- i de l’equip tècnic

-

Vetllar perquè totes les actuacions que realitza la FES estiguin emmarcades en el Pla de
Govern 2016-19 de l’Ajuntament d’Olot

-

Generar nous continguts al web i difondre’n les prestacions entre els usuaris

-

Participar en reunions de projectes vinculats amb la formació i la promoció econòmica,
com:
o

Reunions del Consell de Direcció de DinàmiG

o

Assembles i altres reunions d’Adrinoc

o

Taula per a l’Educació de la Garrotxa

o

Taula per a l’Ocupació d’Olot

o

Comissió de formació de l’Ajuntament d’Olot

o

Comissió tècnica de la Carta Europea del Turisme Sostenible CETS

o

Fem UVic-UCC Territori

o

Reunions de l’Associació C17, especialment les de formació professional

o

Reunions periòdiques amb entitats de Can Monsà

o

Altres reunions per a projectes concrets

-

Seguir realitzant millores a l’edifici

-

Gestionar a les empreses la bonificació de cursos propis per mitjà de la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo

-

Vetllar per l’eficiència en la gestió dels recursos, tant econòmics com materials

-

Formar adequadament el personal de la FES per portar a terme aquestes actuacions.

_______________________________________________________________________ Pla d’actuació 2017

/ COMUNICACIÓ ________________________________
▪

▪

Objectius:
-

Incrementar l’afluència de trànsit cap al web de la FES

-

Millorar la comunicació externa de la FES

-

Mantenir i potenciar la presència de la FES a les xarxes socials i als mitjans de
comunicació convencionals

-

Augmentar el feedback que rebem d’aquesta presència a les xarxes socials

-

Apropar-se més a l’empresa per conèixer les seves necessitats formatives i aconseguir
que la FES esdevingui un referent de la formació a la comarca

-

Augmentar el número de persones que segueixen la FES

-

Reforçar el suport a altres entitats i institucions que organitzen formació, especialment
superior

Actuacions:
-

Incrementar el nombre de seguidors a les xarxes socials i mantenir el ritme de més de 3
publicacions setmanals.

-

Augmentar els espais publicitaris d’activitats concretes en xarxes socials com Facebook o
Linkedin.

-

Fomentar l’ús de Mailrelay tant per a l’enviament del butlletí La FES informa com per a
enviaments puntuals d’activitats concretes.

-

Incrementar el número de visites a empreses i les reunions i presentacions a col·lectius
professionals.

-

Fomentar la presència de la FES als mitjans de comunicació generant notícies i proposant
entrevistes a ponents i professors de la FES.

-

Potenciar el feedback amb els agents col·laboradors i les empreses, tant en la
comunicació directa com a través de la xarxa.

-

Difondre les activitats vinculades a estudis superiors organitzades per altres institucions i
entitats, i establir més vincles amb els instituts d’ensenyament secundari
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/ ACTIVITATS FORMATIVES __
/ UNIVERSITAT ________________________________
La formació contínua universitària sol tenir una vocació professionalitzadora o metodològica, tant
per a professionals en actiu com per a estudiants recentment titulats que volen aprofundir en
alguna matèria, sense excloure la component de la recerca. Cada universitat regula a la seva
manera la formació contínua amb una normativa pròpia que especifica els requisits d’accés, la
Durada / Dates, l’avaluació, etc., per a titulacions com els cursos i diplomes de postgrau, els
cursos d’especialització, els màsters propis o els cursos d’estiu.

Programa

CURS DE POSTGRAU EN VULCANOLOGIA – UdG (6ª edició)

Curs acadèmic

2017-18

Justificació

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 d’Amèrica Llatina
i d’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, i analitzar en detall la integració dels volcans a la societat.
També farà un repàs a 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

Destinataris

Llicenciats en geologia, física, etc., i professionals que es dediquen a la
vigilància i control del risc i la perillositat volcànica.

Professorat

Joan Martí Molist, director del postgrau i professor d’investigació del CSIC
de Barcelona; Adelina Geyer Traver, investigadora del CSIC de Barcelona,
Carmen López Moreno, del Instituto Geográfico Nacional de Madrid;
Stefania Bartolini, investigadora del CSIC de Barcelona; Laura Becerril,
investigadora del CSIC de Barcelona i Llorenç Planagumà Guàrdia, geòleg
i director de Tosca, SL.

Durada / Dates

125 hores presencials (total 275 hores i 11 crèdits ECTS) / del 9 al 22
d’octubre.

Titulació

Títol propi de curs de postgrau de la Universitat de Girona

Col·laboracions

IAVCEI, Consell Superior d’Investigacions Científiques de Barcelona
(CSIC), Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i Ajuntament
d’Olot

Programa

DIPLOMA DE POSTGRAU EN PACKAGING TÈCNIC I CREATIU – UdG

Curs acadèmic

2017-18

Justificació

Conjuntament amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot (ESDAP) i
via Fundació Universitat de Girona, s’oferirà una segona edició d’aquest
diploma de postgrau.
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Objectius

Assolir un bon nivell de coneixement sobre l’especialitat del packaging,
tant a nivell general (processos, àmbits, professionals implicats, mercat,
etc.), com especialment en les diverses tècniques de fabricació.

Destinataris

Adreçat a totes aquelles persones que busquin una formació especialitzada
en el disseny i producció del packaging. S’hi oferiran coneixements tant
tècnics com creatius.

Professorat

Enric Jardí, dissenyador gràfic i director del postgrau; Enric Aguilera,
dissenyador gràfic i director de l’estudi Enric Aguilera; Carles Cargol, de
l’empresa Alzamora Packaging; Becky Lawton, fotògrafa especialitzada en
fotografia d’aliments; Eva Minguella, dissenyadora gràfica i creadora d’Eva
Estudi; Pati Núñez, dissenyadora gràfica i directora de l’estudi homònim;
Carlos Serrat, dissenyador gràfic i director creatiu de l’agència Gira; Philip
Stanton, especialitat en disseny i il·lustració.

Durada / Dates

152 hores presencials / d’octubre de 2017 a abril de 2018

Titulació

Diploma de Postgrau en Packaging Tècnic i Creatiu

Col·laboracions

Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot; Alzamora Group, Comexi Group
i Enplater

Programa

CURS DE POSTGRAU AMB LA UVic-UCC

Curs acadèmic

2017-18

Justificació

Per donar continuïtat a la col·laboració amb la UVic-UCC amb formació de
postgrau, s’està en converses per col·laborar en l’organització d’un
postgraus vinculats a la Facultat d’Educació

Programa

CURS D’ESPECIALITZACIÓ UdG EN DISSENY BIOMIMÈTIC I
ORGÀNIC

Curs acadèmic

2016-17 (gener-febrer 2017)

Justificació

Aquest curs forma part del Màster en Bioconstrucció aplicada i
ecoarquitectura, però es pot cursar de forma independent com a curs
d’especialització.

Objectius

Aprendre maneres d’iniciar un disseny o projecte basades en l’observació
de la natura i les seves formes. Estudiar la fractalitat, la biomimètica, les
geometries i proporcions naturals per aconseguir projectes més
harmònics, integrats i eficients.

Destinataris

Tècnics i especialistes en l’àmbit de la construcció i l’edificació, el disseny i
l’enginyeria, el medi ambient i l’art.

Professorat

Gabriel Barbeta, doctor arquitecte especialista en bioconstrucció i
arquitectura de terra, director del curs; Jordi Caminero, arquitecte
especialitzat en construcció sostenible; Alberto T. Estévez, catedràtic
d’arquitectura a l’ESARQ-UIC; Petra Jebens-Zirkel, arquitecta i presidenta
de l’Instituto Español de Baubiologie; Ricardo Higueras, arquitecte i
divulgador.

Durada

25 hores presencials

Titulació

Curs d’especialització per la Fundació Universitat de Girona: innovació i
formació

Programa

CURSOS D’ESTIU I DE TARDOR

Curs acadèmic

2016-17 (juliol 2017)

Justificació

L’estiu és un moment en què molts professionals poden dedicar uns dies,
intensivament, a la formació. Per altres col·lectius pels quals l’estiu és
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temporada alta, aquest moment el tenen a la tardor. Les universitats
programen activitats d’estiu i de tardor 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.

Col·laboracions

UVic-UCC, UdG,
Xarxa
Vives d’Universitats, CUIMPB,
PEHOC,
Departament d’Ensenyament, Altrart, Fundació Bunka, UNED Garrotxa,
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial UdG

Activitats

Activitat

Cursos d’estiu. Estem treballant amb diverses entitats per coordinar una
oferta que podria incloure:
•

Artteràpia

•

Tècniques de concentració Mindfulness

•

Història del segle XIX

•

Mètode Voice craft de modulació de la veu

•

Gestió del Bullying als centres educatius

•

Classe voltejada (flipped classroom)

Curs de tardor. Estem treballant per definir una activitat de reflexió
entorn els vincles entre cultura i turisme amb Turisme Garrotxa i,
eventualment, amb el Consorci Universitat Internacional Menéndez-Pelayo

Programa

COL·LABORACIONS

Justificació

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 i alienes superiors

Col·laboracions

UOC, UVic-UCC, UdG, etc.

Activitat

IV Jornada d’energia. Educant cap a un model energètic sostenible

Destinataris

Docents, però obert a tothom

Professorat

Carles Riba, col3lectiu CMES; Jordi Pujol, Col3lectiu CMES; Rosanna
Fernández (CESIRE); Jordi regalés (CESIRE); Dirk Vansintjan, Federació
Europea de cooperatives d’energies renovables.

Data

25 de març

Organitza

CIFE-UdG i Departament d’Ensenyament
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/ EMPRESA ____________________________________

Programa

PROGRAMA DE MÀRQUETING I VENDES. DIRECCIÓ COMERCIAL –
ESADE-URL

Curs acadèmic

2016-17

Justificació

La constant evolució i enduriment de l’entorn competitiu, especialment en
anys de recessió, implica que les companyies i els directius que les
lideren, més que mai, han d’aportar valor. I només hi ha un camí per
sortir com a guanyadors de la nova situació: aplicar una estratègia
comercial correcta, incloent-hi la definició i implementació dels plans de
màrqueting i vendes, i també el desenvolupament de l’organització
comercial necessària per fer-los realitat.
Només les organitzacions que situïn els consumidors i els clients en el
centre de la seva atenció i construeixin el go-to-market strategy basantse simultàniament en aquells dos pilars, màrqueting i vendes, enfortiran
la seva posició competitiva al mercat.

Objectius

- Desenvolupar i actualitzar el coneixement sobre els mètodes i els
conceptes aplicables en màrqueting i vendes
- Sensibilitzar en les estratègies i els plantejaments competitius en
entorns turbulents
- Compartir i debatre les tendències actuals i les futures evolucions de
gestió comercial en les empreses
- Establir contactes amb directius d’altres sectors o indústries que estiguin
afrontant reptes similars als seus

Destinataris

Professionals i empresaris amb experiència, que poden estar ocupant
càrrecs de responsabilitat en les àrees gerencial, comercial, de
màrqueting o de vendes

Professorat

Carles Torrecilla (director), Pedro María Armengué, Mònica Casabayó,
Ignacio Guitart, Carlo-Maria Gallucci, Carlos Jordana, Gerard Costa i Julio
Villalobos

Durada / Dates

100 hores (blended learning) / De febrer a abril

Titulació

Títol propi d’ESADE-URL. Dóna opció a l’Executive Master in Management
– EMM de la Universitat Ramon Llull

Col·laboracions

ESADE Business School, Universitat Ramon Llul, Cercle Euram de la
Garrotxa

Programa

PROGRAMA INDIGITAL. DIRECCIÓ DE MÀRQUETING I VENDES
DIGITAL – ESADE

Curs acadèmic

2016-17

Justificació

InDIGITAL respon a les necessitats actuals de moltes organitzacions
d’adequar les estratègies de venda i comunicació al canvi d’època que
estem vivint. Un canvi que ens ofereix moltes oportunitats noves si sabem
aprofitar-les i estem capacitats per fer-ho.
El programa inDIGITAL, dissenyat per aconseguir el màxim retorn del
temps invertit, ofereix una formació de 360º sobre el màrqueting digital i
constitueix un punt de trobada per reflexionar i compartir iniciatives en un
ambient de networking. La seva metodologia innovadora permet als
directius i als professionals adquirir en poc temps una visió estratègica i
tàctica de l’entorn actual i liderar el canvi de model a les seves
organitzacions, aportant valor i provocant un impacte immediat en els
resultats.
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Objectius

L’objectiu del programa és capacitar els participants perquè esdevinguin
directius integrals, amb uns coneixements profunds de l’ecosistema
digital:
-

Aportant valor a les seves organitzacions en un entorn digitalitzat.

-

Adquirint coneixements estratègics i tàctics en l’entorn digital associat
al màrqueting, les vendes i la comunicació.

-

Liderant amb èxit equips de màrqueting i vendes parcialment o
totalment digitalitzats.

-

Gestionant proveïdors digitals de manera òptima amb capacitat per
poder escollir, controlar i exigir de manera eficient.

-

Desenvolupant
organitzacions

un

pla

de

màrqueting

digital

per

a

les

seves

Destinataris

Directius i professionals del màrqueting, les vendes i la comunicació
d’organitzacions mitjanes, grans i multinacionals, que necessitin entendre
el nou entorn per poder liderar els seus equips aportant valor a les seves
organitzacions en aquesta nova realitat.

Professorat

Pedro Armangué, Franc Carreras i Víctor Magariño

Durada / Dates

24 hores / Juny de 2017

Titulació

Títol propi d’ESADE Business School

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

Activitat

Conferència inaugural, Claus pel creixement i la renovació de l’empresa

Destinataris

Directius, càrrecs intermedis i personal de les empreses, docents.

Professorat

Javier Bultó, fundador i director de Finaktor, expert en processos de
creixement i renovació empresarial

Durada / Dates

2 hores / dilluns 23 de gener

Activitat

El comerç exterior en 50 documents:casos pràctics

Destinataris

Directius, càrrecs intermedis i personal de les empreses.

Professorat

Jose Luís Cabo, llicenciat en Management Internacional i director de
Barnamarketing, consultoria de comerç exterior

Durada / Dates

7.5 hores / 24 de gener

Activitat

Comunicació Persuasiva: comunicació Interpersonal

Destinataris

Directius, comandaments i càrrec intermedis i personal de les empreses
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Professorat

Josep Mas, llicenciat en Ciències Empresarials i MBA (ESADE), amb
formació complementària a Nova York, Oxford, Londres, Frankfurt i Milà.
Soci Director a The Art of Management

Durada / Dates

4,5 hores / 7 de febrer

Activitat

Sistema Global Lean

Destinataris

Gerents, directius i carrecs intermedis, treballadors empreses

Professorat

Xavier Pocurull Clos, director de projectes i expert en Lean a "LeanSis
Productividad"

Durada / Dates

12 hores / 28 de febrer, 7 i 14

Activitat

Fotografia i vídeo blogging per a pime

Destinataris

Directius, càrrecs intermedis, treballadors empreses, emprenedors.

Professorat

Albert Llorens, doble llicenciat en Comunicació Audiovisual i Administració
i Direcció d'empreses, especialitzat en fotografia i vídeo de producte i
corporatiu i en assessorament i creació d'imatge de marca

Durada / Dates

4.5 hores / 15 de març de 2017

Activitat

Màrqueting Mobile

Destinataris

Gerents, càrrecs intermedis, emprenedors, etc.

Professorat

David Jané López, dissenyador i programador de web i de jocs online.
Fundador de Volcànic Internet amb més de 10 anys d'experiència en el
món del màrqueting digital

Durada / Dates

4,5 hores / 29 de març

Activitat

Atenció telefònica professional

Destinataris

Administratius, oficinistes, personal d’atenció al públic, emprenedors,

Professorat

Carles Martí, consultor i formador comercial, fundador de MT Artesania en
Formació

Durada / Dates

8 hores / 19 i 26 d’abril

Activitat

Taller de Wordpress

Destinataris

Emprenedors i petits empresaris, tothom que vulgui tenir la seva pròpia
web

Professorat

Jordi Bassagañas Clavaguera, enginyer tècnic en Informàtica de Gestió i
professor TIC

Durada / Dates

12 hores / 3,10 i 17 de maig

Activitat

Taller de lideratge outdoor
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Destinataris

Empresaris, gerents, emprenedors, etc.

Professorat

Lourdes
Teixidor
Feliu,
llicenciada
en
Psicologia
(especialitat
Organitzacions i Treball) i diplomada en gestió del Capital Intel·lectual
per ESADE

Durada / Dates

9 hores / 11 de maig

Activitat

Com generar equips extraordinaris

Destinataris

Empresaris, gerents, emprenedors, etc.

Professorat

Joana Frigolé, llicenciada en Psicologia per la UAB. Coach Certificada per
l’ICF (Internacional Coach Federation) a nivell PCC

Durada / Dates

4,5 hores / 30 de maig

Activitat

Taller d’innovació a través de l’acció

Destinataris

Empresaris, gerents, treballadors administració i empresa emprenedors,
etc.

Professorat

Jordi Puigdellívol, enginyer Tècnic de Telecomunicacions i Enginyer
Superior en Electrònica per la Universitat Ramon Llull, Executive MBA

Durada / Dates

8 hores / 6 i 13 de juny

Activitat

Comptabilitat bàsica

Destinataris

Administratius, emprenedors, tothom que es vulgui familiaritzar amb les
bases de la comptabilitat

Professorat

Joan Jurado Cardelús, llicenciat en Direcció i administració d’empreses,
postgrau en Assessoria i gestió tributària per ESADE i inspector tributari
de Xaloc (Diputació de Girona)

Durada / Dates

26 de setembre, 3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre i el 7 i 14 de novembre

Activitat

El Mercat francès: fórmules d’accés a mercats madurs. La
internacionalització a França amb Salons professionals regionals.

Destinataris

Empresaris, gerents,
emprenedors, etc.

Professorat

Alexandra Masó, llicenciada en Ciències Polítiques i en Investigació social i
de mercat, postgraduada en Comunicació Pública per la Universitat de
Girona. Eva Mesa, llicenciada en Traducció i interpretació Coordinadora
Co-fundadora de Franstage. Dirigeix l’àrea de connexió de mercats i
coordina l’equip d’assessorament per la introducció i la implantació
d’empreses en el mercat francès i català.

Durada / Dates

4,5 hores / 11 d’octubre

Activitat

Com afrontar l’estrés?

Destinataris

Empresaris, gerents, càrrecs intermedis, emprenedors, etc.

treballadors

àrees

exportació

i

importació,
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Professorat

Agustí Pajares, llicenciat en Psicologia, especialista en Recursos Humans i
coach

Durada / Dates

4,5 hores / 8 de novembre

Activitat

Curs de Negociació

Destinataris

Empresaris, gerents, càrrecs intermedis, emprenedors, etc.

Professorat

Xavier Julià, llicenciat en Dret i màster en RH, consultor expert en
aspectes de desenvolupament personal i coaching

Durada / Dates

9 hores / 22 i 29 de novembre

Activitat

Novetats Fiscals 2018

Destinataris

Empresaris, gerents, càrrecs intermedis, emprenedors, etc.

Professorat

Miquel Márquez Obrador, llicenciat en ADE i Dret i màster en assessoria
fiscal. Soci fundador de Planning Assessors Fiscals, SLP.

Durada / Dates

4,5 hores / 12 de desembre

Programa

PROGRAMA D’ESTADES FORMATIVES

Justificació

Les estades formatives fora de l’àmbit vivencial habitual –fora del lloc de
treball i del lloc de residència- permeten fer immersions intensives d’alt
rendiment.

Objectius

Potenciar el desenvolupar directiu al voltant de temàtiques concretes amb
pedagogies innovadores acompanyades de metodologies relacionades amb
el coaching.

Destinataris

Directius i professionals de nivell mig-alt d’arreu de Catalunya

Col·laboracions

Reunions entre Volcans

Activitat

Taller de comunicació: desenvolupar l’eficiència relacional

Objectius

- Entendre i conèixer les necessitats, mecanismes i desafiaments en
comunicació
- Entrenar-se a la conducta del procés de confiança i eficàcia relacional
- Integrar els mètodes i instruments pràctics, per llavors saber animar i
transmetre'ls

Professorat

Ivan Martin, mediador professional certificat, consultor, especialista en
comunicació interpersonal, professor de llengua i comunicació, consell
Editorial del primer codi de la mediació 2009, “Label+ 2011-2013 Suïssa”
pel seu programa de qualitat relacional.

Durada / Dates

dos dies complets

Activitat

Taller de lideratge emocional

Objectius

- Entendre què significa ser un líder coach i perquè és un estil de direcció
adequat
- Obtenir una visió global del
desenvolupament de les persones

coaching

en

tant

que

estil

- Conèixer alguns dels instruments per aplicar en diferents situacions
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Professorat

Eva Garcés, llicenciada en psicologia UB, màster
Administration ESADE, coach per a la ICF i màster en PNL.

Durada / Dates

dos dies complets

en

Business

Programa

PROGRAMA D’EMPRENEDORIA

Justificació

Enguany aquest programa de formació arriba a la 11ª edició mantenint la
voluntat de donar servei i acompanyament a aquelles persones que volen
obrir un negoci. La formació que se’ls ofereix els serveix de guia i control
de totes els aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’engegar una
empresa.

Objectius

Facilitar la formació necessària perquè les persones emprenedores
disposin del màxim d’eines possible per garantir l’èxit del seu projecte.

Destinataris

El programa d’emprenedoria s’adreça a totes aquelles persones que
vulguin iniciar un projecte empresarial o que l'hagin començat en els
darrers tres anys i vulguin consolidar-lo, encara que estan obertes al
públic en general.

Durada / Dates / Dates 4 hores cada sessió / De gener a desembre
Col·laboracions

DinàmiG Agència d’innovació i promoció econòmica de la Garrotxa,
Ajuntament d’Olot, Consell Comarcal de la Garrotxa, Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Fons Social
Europeu de la Unió Europea i Associació de mentors SECOT.

Activitat

Com escriure i parlar millor: eines a l’abast per aconseguir-ho

Professorat

Ester Santaló, directora del servei de català d’Olot-Garrotxa del Consorci
per a la Normalització Lingüística de Catalunya

Activitat

Com gestionar finances I: elabora la previsió financera del teu
negoci

Professorat

Salvador Figueras, especialista en Economia i Finances de l’Empresa i
membre de SECOT

Activitat

Com gestionar finances II: ABC de l’anàlisi financera

Professorat

Salvador Figueras, especialista en Economia i Finances de l’Empresa i
membre de SECOT

Activitat

Tens web? Vols vendre per internet? Quina és la millor manera de
fer-ho?

Professorat

David Jané, fundador de Volcànic Internet amb més de 10 anys
d’experiència en el desenvolupament de pàgines de web

Activitat

Responsabilitat social empresarial, fes el teu negoci socialment
responsable

Professorat

Patrícia Anglada, tècnica de DinàmiG

Activitat

Et cal finançament per al teu projecte o negoci? Saps quins són els
producges financers actuals?

Professorat

Josep Lluís Navarro, bancari membre de SECOT

Activitat

Tot allò que cal saber del règim d’autònoms
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Professorat

Glòria Castells, advocada i assessora especialista en temes laborals a
l’Assessoria Castells d’Olot

Activitat

Com treure profit de la creativitat i la innovació per al meu
projecte

Professorat

Dani Bernard, soci fundador D’ANOU, consultoria d’innovació, creativitat i
gestió de projectes, entre d’altres empreses

Activitat

Formes jurídiques i societàries per crear una empresa

Professorat

Jordi Domènech, assessor a Ribas Álvarez, Assessoria en els àmbits fiscal,
comptable, mercantil i laboral

Activitat

Com et defineixes? Saps cap on vas? Descobreix l’emprenedor que
portes dins

Professorat

Anna Casas, coach

Activitat

Saps quins són els documents i tràmits necessaris per obrir el teu
negoci?

Professorat

Pili Riol, DinàmiG; Carme Juanola, Oficina d’atenció al ciutadà; i Eva Ortiz,
Consorci de medi ambient i salut pública Sigma

Activitat

Planificar la meva empresa: el Pla de negoci

Professorat

Joaquim Munné, enginyer industrial i membre de SECOT, i Pili Riol,
tècnica de l’àrea de d’empresa de DinàmiG

Activitat

Què necessito per emprendre? Quines capacitats em calen per
engegar el meu propi projecte?

Professorat

Laura Darné i Ester Vilar, tècniques del Servei d’Ocupació de DinàmiG

Activitat

Màrqueting digital per a emprenedors

Professorat

Txell Costa, periodista, formadora i conferenciant de màrqueting digital,
community manager i relacions públiques

Activitat

Comunicació, com em venc I i II

Professorat

Albert Brosa, periodista i director d’Olot Televisió

Activitat

Fiscalitat bàsica per a emprenedors I i II

Professorat

Jordi Oliveras, assessor fiscal a l’Assessoria Oliveras d’Olot

Activitat

Saps com evitar els problemes més freqüents dels emprenedors?

Professorat

Joaquim Munné, enginyer industrial especialitzat en paperera i membre
de SECOT

Activitat

Dona i emprenedora, les claus d’emprendre en femení

Professorat

Marta Zaragoza
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Activitat

Organitza el teu temps per ser eficaç a la feina

Professorat

Pilar Aiguabella

Programa

COL·LABORACIONS

Justificació

Activitats en paral·lel a programes i cursos propis o d’entitats vinculades a
la FES.

Objectius

Difondre coneixement i promoure activitats pròpies

Col·laboracions

ACCID, ESADE Alumni, etc.

Activitat

Conferència ESADE Alumni

Destinataris

Directius generals i d’àrees funcionals, i altres professionals

Professorat

a determinar

Durada / Dates

Tardor 2016

Activitat

VII Congrés Català de Comptabilitat i Direcció

Destinataris

Directius i gestors fiscals, laborals i comptables

Durada / Dates

7-8 de juny a Barcelona

Organitza

ACCID, Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció
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/ PROGRAMES ESPECÍFICS PER A PROFESSIONALS ___
Programa

JORNADES SECTORIALS

Justificació

Les jornades són un format d’activitat que permet aprofundir en
temàtiques concretes de manera intensiva.

Activitat

Jornades per a tècnics de Museus

Justificació

Aquestes jornades s’organitzen cada any i responen a la necessitat
d’acostar els recursos que ofereixen les noves tecnologies als
professionals de l’àmbit de la museologia i la gestió cultural.

Objectius

Professionalitzar en noves tecnologies els tècnics de museus de Catalunya

Destinataris

Tècnics i professionals del sector de Museus

Professorat

Varis ponents

Durada / Dates

1 dia i mig; tardor

Col·laboracions

Museus d’Olot, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i
Diputació de Girona

Programa

CARTA EUROPEA DEL TURISME SOSTENIBLE A LA GARROTXA
(CETS)

Justificació

L’estratègia comarcal de la CETS inclou diverses activitats formatives
adreçades als professionals del turisme a la comarca. En aquest apartat
es recullen aquelles que estan previstes en l’estratègia 2016-20
corresponents a la primera anualitat.

Objectius

Professionalitzar els treballadors del sector i afavorir l’assoliment dels
objectius de sostenibilitat econòmica, social i ambiental de la CETS

Destinataris

Professionals del turisme

Col·laboracions

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Turisme Garrotxa

20

Activitat

Curs de coneixement turístic de la Garrotxa

Destinataris

Tècnics i professionals del sector turístic local

Professorat

Varis ponents

Durada / Dates

1r semestre del 2016

Activitat

Curs de Bon Coneixedor de la Garrotxa

Destinataris

Persones que vulguin treballar com a guies al Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa

Professorat

varis professors

Durada / Dates

77 hores; setembre

Reconeixement

Títol de guia del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (un cop
superat l’examen)

Activitat

Mòduls del Curs de Bon Coneixedor de la Garrotxa

Destinataris

Persones que vulguin treballar com a guies al Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa

Professorat

varis professors
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Durada / Dates

29 hores; març

Reconeixement

acreditació provisional per poder fer visites organitzades al volcà del
Croscat a l’espera de poder fer la resta de mòduls i l’examen en l’edició
del setembre del 2017

Activitat

Formació permanent per a empreses acreditades CETS

Destinataris

Empreses que tenen l’acreditació de la CETS

Professorat

varis professors

Durada / Dates

2 o 3 sessions matinals a la primavera

Activitat

Formació permanent per a guies del Parc Natural

Destinataris

Guies del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Professorat

varis professors

Durada / Dates

una sessió matinal a la primavera

Activitat

Seminari CETS. Reflexió anual

Destinataris

Professionals del turisme, responsables municipals i tècnics d’espais
protegits

Professorat

a determinar

Durada / Dates

un matí

Programa

JARDINERIA I PAISATGISME

Justificació

Arran de la mancança de formació per a aquest sector des de la FES, el
Consorci Sigma i l’Institut La Garrotxa s’ha vist la necessitat de crear
aquest programa per tal d’acostar aquesta formació als professionals del
sector. Aquesta iniciativa es va iniciar el 2015 amb molt d’èxit i s’ha
continuat oferint.

Objectius

Acostar la formació d’aquest sector a la comarca i tractar temes molt
diversos i específics de formació especialitzada i de nivell elevat.

Destinataris

Tècnics municipals i professionals de la jardineria

Col·laboracions

El Consorci Sigma i l’Institut La Garrotxa són entitats coorganitzadores del
programa i es compta amb la col·laboració del Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics Agrícoles de Catalunya, de l’Associació de Professionals dels
Espais Verds de Catalunya, del Gremi de Jardineria de Catalunya, de
l’Ajuntament d’Olot i de la Diputació de Girona.

Activitat

Curs de QGis aplicat a la gestió d’espais verds

Objectius

El principal objectiu del curs és aprendre a usar l’eina QGis per a la gestió
aplicada del verd urbà.

Destinataris

Tècnics municipals, gestors i professionals de la jardineria.

Professorat

Eliseu Guillamon i Elisabet Cuadras.

Durada / Dates

20 hores; 31 de gener i 7, 14, 21 i 28 de febrer.
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Programa

PROGRAMA COAC – ESCOLA SERT D’ARQUITECTURA

Justificació

Des de la seu del COAC a Girona s’ha vist la necessitat de portar part de
la seva formació a Olot. Ja siguin cursos que només es fan a Olot o bé
cursos que ja s’han donat a Girona i que els porten a Olot per tal
d’expandir-se territorialment.

Objectius

Oferir a Olot la formació de l’Escola Sert per a professionals de
l’arquitectura i l’enginyeria

Destinataris

Arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers

Col·laboracions

Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Programa

PROGRAMA FORMACIÓ PER COMERCIANTS

Justificació Per segon any, per complementar el servei de suport que l’Institut Municipal de
Promoció de la Ciutat i altres administracions donen al sector del comerç,
es programaran varis cursos de formació específica per a aquest sector,
un dels que genera més ocupació a la comarca.
Destinataris

Professionals de comerços

Activitats

S’està pendent de realitzar una segona ronda de contactes amb els
responsables de comerços de la comarca així com de tècnics de les
administracions per acabar de elaborar el programa. Orientativament
podria incloure algun curs de comunicació i formacions breus de gestió
comptable, fiscal i laboral.
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/ SERVEIS i PROJECTES ____
/ SERVEIS ___________________________________

/

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 Estatal para la Formación en el Empleo (fins l’any
passat coneguda com a Fundación Tripartita para 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.
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, de manera que tots els que
programa la FES ho són. I es fa la gestió de 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 major estalvi per a les empreses.
És sens dubte una molt bona manera de fomentar la formació contínua entre els
treballadors d’empreses que cotitzen al règim general de la Seguretat Social.

/

Formació a mida i in company
En la línia de fomentar la formació entre els professionals, al llarg de l’any s’organitzaran
varis cursos a mida per encàrrec d’empreses i altres col·lectius professionals de la
comarca. En algunes ocasions aquesta formació pot ser realitzada in company, a la seu de
l’empresa, a la pròpia seu de la FES, o 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.

/

Plans de formació per a empreses i organitzacions
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 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, la millora de situacions per maximitzar el rendiment i l’eficiència de les
persones que treballen per a l’organització i la cerca d’oportunitats per poder assumir
nous reptes i estar preparats per desenvolupar els projectes de futur potenciant el talent.
La FES aporta en aquests treballs l’expertesa d’anys d’experiència 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.
Tant pot estar dirigit a empreses com a administracions local, que poden trobar en aquest
servei una manera l’optimitzar altres serveis, com el Pla Agrupat de formació de la
Diputació de Girona.
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/

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 DinàmiG en la
gestió d’aquesta aula a Olot, fet que permet, entre altres, que l’alumnat pugui fer a la
ciutat els exàmens presencials dels cursos en línia.

/

Punt de suport de la UOC
La FES gestiona el punt de suport de la Universitat Oberta de Catalunya. Com a tal, és
punt d’informació bàsica, 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.

/

Acreditació pel Departament d’Ensenyament
La FES pot acreditar algunes de les accions formatives que organitza com a formació
continuada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més, d’acreditar activitats pròpies, també s’ofereix la possibilitat a entitats del territori
per sol·licitar el reconeixement si el curs és específicament adreçat a la millora de les
capacitats didàctiques i pedagògiques dels docents.

/ PROJECTES _________________________________
/

Seguiment dels estudiants universitaris de la Garrotxa
Com venint fent des de l’any 2006, continuarem analitzant les dades referents als
estudiants de la comarca de la Garrotxa a les universitats catalanes per recollir-ne els
resultats en un article anual d’anàlisi evolutiva i comparativa.
L’estudi inclou les dades de totes les universitats catalanes, públiques i privades, i també
les dades de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP), per la importància de
la seva seu a Olot.
A més d’estar disponible al web de la FES, aquesta informació s’inclou en l’Observatori
econòmic, social i mediambiental de la Garrotxa que s’edita conjuntament des del Cercle
Euram i DinàmiG.

/

Can Monsà Espais Oberts
Enguany s’obrirà l’edifici de Can Monsà en èpoques prèvies a períodes d’exàmens
universitaris o de la selectivitat per tal que els estudiants tinguin un espai on treballar.
S’oferiran dos espais diferenciats: un adequat per fer-hi treballs en grup i l’altre, en
silenci, per a aquells que necessitin concentració.
La iniciativa va dirigida a públic adult. Com a referència, a les universitats catalanes hi ha
aproximadament 1.200 garrotxins estudiant-hi graus, als que cal sumar prop de 500
matriculats a màsters oficials i 65 més a tercers cicles. A més, cal tenir present la
tendència a l’alça a participar en activitats de formació contínua universitària –cursos
d’especialització, postgraus i màsters propis-. La major part d’aquestes persones viuen o
fan vida fora de la ciutat de dilluns a divendres.
A la mateixa ciutat hi ha 81 estudiants d’ensenyaments superiors a l’Escola d’Art i
Superior de Disseny (la major part dels quals no es queda a Olot el cap de setmana); 84
de la UNED Garrotxa matriculats a Graus, a Cursos d’accés a la universitat i a Idiomes;
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484 estudiants de batxillerat; 644 que estudien Cicles formatius de grau superior; a més
dels estudiants d’altres centres de la ciutat com l’Escola Oficial d’Idiomes, l’Escola
d’Adults, el Consorci per a la Normalització Lingüística o la mateixa Fundació d’Estudis
Superiors d’Olot. A tots aquests col·lectius cal afegir-hi estudiosos i investigadors que no
segueixen cap estudi reglat.

/

DinàmiG, Agència d’innovació i desenvolupament 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 ha culminat en la creació de
DinàmiG, Agència d’innovació i desenvolupament de la Garrotxa.
L’any passat es va desenvolupar el Pla estratègic comarcal de promoció econòmica en el
que el pes dels àmbits de formació contínua s’especifica que han 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.
Aquestes actuacions es seguiran fent, ara de manera encara més coordinada pel fer que
la FES forma part del Consell de Direcció de DinàmiG.

/

Beques per a estudiants de cicles formatius cursant FCT
Amb l’objectiu d’incentivar econòmicament l’alumnat de cicles formatius en concepte de
transport, manutenció i ajut a l’estudi, s’ha signat un conveni amb diferents centres de
formació de la Garrotxa que ofereixen cicles formatius de grau mitjà i/o superior a fi i
efecte de convocar beques amb el suport del teixit empresarial de la comarca. S’aniran
convocant a mesura que hi hagi disponibilitat de capital.

/

Gestió de Can Monsà
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 del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa,
entre d’altres.
L’ocupació de l’aulari ha registrat, doncs, cotes molt elevades, especialment les tardesvespres, si bé on més s’ha notat l’increment d’ús el darrer any ha estat a 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.

/ PARTICIPACIÓ EN ALTRES PROJECTES __________
/

Suport a la Fundació KREAS
La Fundació KREAS, Centre integral per a la
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 i la del
sector.
Els promotors principals de KREAS són la Fundació Universitària Balmes (UVic) i la
Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC), amb el suport principal, entre altres,
de l’Ajuntament d’Olot.
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KREAS imparteix a Olot el Cicle Formatiu de Grau Superior en Processos i Qualitat en la
Indústria Alimentària i certificats de professionalitat del sector carni. En la impartició
d’aquests cursos, compta amb la col·laboració de les principals empreses càrnies del
país, ja que el model de formació de és en dualitat real, la qual cosa comporta que prop
del 50 per cent de la formació es realitza en empreses.
Aquest 2016, s’han graduat els estudiats de la primera promoció del CFGS en Processos i
Qualitat en la Indústria Alimentària i han començat els estudis la tercera promoció.
Quant a la formació en Certificats de Professionalitat, se n’han realitzat 10, i de accions
de formació continua se n’han dut a terme també 10 cursos.
La FES dóna suport logístic i tècnic a KREAS .

/

Carta Europea del Turisme Sostenible a la Garrotxa
Es participa d’aquest projecte del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
assumint la formació contínua per a professionals i aportant la pròpia visió a la comissió
de seguiment, de la que es forma part conjuntament amb nombroses entitats i
institucions del territori.

/

Formació en Xarxa i Garrotxa Forma’t
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 s’hi participa publicant tota la nostra oferta formativa.
Garrotxa Forma’t és un portal de formació que 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. Tota la formació de la FES s’hi publica.

/

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.
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