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/ INTRODUCCIÓ ____________
En aquesta memòria s’inclou la feina feta des de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot al llarg
del 2018.
S’hi ressenyen les 56 activitats formatives realitzades amb un total de 974 matrícules (el
57,66% de les quals són de dones) i 827 hores de formació resumides en 1 postgrau amb la
UdG, 3 cursos d’estiu, 8 seminaris empresarials, 17 sessions per a emprenedors, 4 cursos de
formació in company, 7 activitats amb PIMEC, 13 accions formatives per al sector turístic, 2
cursos dins del programa de jardineria i paisatgisme, 1 jornades de museus per a tècnics i
professionals i el Maar Conference.
Aquest últim, el 7th International Maar Conference, realitzat íntegrament en anglès i que va
aplegar a Olot 104 científics i experts de l’àmbit de la vulcanologia de 22 països diferents ha
estat, fins ara, l’activitat de més envergadura portada a terme per la FES, tant a nivell
organitzatiu com de participació.
Per altra banda hi va haver 15 activitats formatives que s’havien programat però que finalment
no es van poder tirar endavant per no arribar al mínim suficient d’alumnes.
Pel que fa a les tendències identificades durant el 2018 cal destacar l’aposta decidida de la FES
per la formació in company, la consolidació dels programes destinats a sectors professionals
concrets i l’estreta col·laboració que mantenim amb les universitats del territori per tal de poder
oferir a Olot estudis superiors.
Tot això sense oblidar que el 2018 ha estat un any de canvis importants per la Fundació
d’Estudis Superiors d’Olot. En primer lloc s’ha hagut de prescindir de l’oferta de cursos amb
ESADE ja que el recorregut, tal com estava plantejat fins al moment, sembla haver-se esgotat.
Aquest fet ha tingut una repercussió directa en el pressupost anual de la Fundació que ha
requerit preparar i presentar un pla de viabilitat econòmica amb propostes d’actuació clares i
concises per tal de continuar amb l’activitat. Aquests canvis s’han reflectit amb una major
aportació econòmica per part de l’Ajuntament d’Olot i amb canvis a nivell organitzatiu. El
resultat de tot aquest procés ha portat la direcció de la FES a càrrec de Dinàmig i s’ha reduït
l’equip humà a dues tècniques i una administrativa.
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/ ACTIVITATS FORMATIVES __
/ UNIVERSITAT _______________________________
/

CURS DE POSTGRAU EN VULCANOLOGIA – UdG (7a edició)
Curs acadèmic

2018-2019

Descripció

Aquest postgrau inclou sessions teòriques, en les que 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 de la resta d’Europa.

Objectius

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

16 alumnes de 7 països: Espanya, Argentina, Mèxic, Panamà, Equador,
Costa Rica i El Salvador. La majoria dels alumnes eren geòlegs i
professionals de centres de recerca i investigació en vulcanologia i
sismologia.

Professorat

Joan Martí Molist, codirector del postgrau i professor d’investigació del
CSIC; Adelina Geyer Traver, codirectora del postgrau i investigadora del
CSIC; Carmen López Moreno, del Instituto Geográfico Nacional de
Madrid; Stefania Bartolini, investigadora del CSIC; Giovanni SosaCeballos, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México;
Xavier de Bolós, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de
México; i Llorenç Planagumà, geòleg i director de Tosca, serveis
ambientals d’educació i turisme SL.

Durada / dates

125 hores presencials (275 hores en total i 11 crèdits ECTS) / del 8 al
21 d’octubre.

Titulació

Títol propi de curs de postgrau per la Fundació UdG: Innovació i
Formació.

Col·laboracions

Fundación General CSIC, Consell Superior d’Investigacions Científiques
(CSIC), Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA),
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 Universitat de Girona,
Diputació de Girona i Ajuntament d’Olot.

/

COL·LABORACIONS

Descripció

Activitats organitzades per altri a les que la FES dóna suport en
compliment de les finalitats fundacionals, en aquest cas, per tractar-se
d’iniciatives universitàries a la comarca.

Objectius

Difondre coneixement i/o promoure l’activitat universitària.
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CE DISSENY BIOMIMÈTIC I ORGÀNIC – UdG (2a edició)
Curs acadèmic

2017-2018

Descripció

Aquest curs d’especialització forma part del Màster en Bioconstrucció
aplicada i ecoarquitectura que s’organitza des de la Fundació UdG:
Universitat i Formació. Es pot cursar dins el Màster o bé de forma
independent com a curs d’especialització. S’adreça a tècnics i
especialistes en l’àmbit de la construcció i l’edificació, el disseny i
l’enginyeria, el medi ambient i l’art.

Objectius

Aprendre altres maneres d’iniciar un disseny o projecte, basades en
l’observació de la natura i les seves formes. La fractalitat, la
biomimètica i les geometries i proporcions naturals donen pistes per
aconseguir projectes més harmònics, integrats i eficients. I compartir
processos creatius i aprendre d’altres professionals.

Alumnat

12 alumnes.

Professorat

Gabriel Barbeta Solà, doctor arquitecte especialista en bioconstrucció i
arquitectura de terra; Jordi Caminero, arquitecte i professor del màster
en bioconstrucció aplicada; Alberto T. Estévez, catedràtic vicerector i
gerent d’ESARQ (Universitat Internacional de Catalunya UIC); Petra
Jebens-Zirkel, arquitecta, presidenta de l’Instituto Español de
Baubiologie; Ricardo Higueras Cárdenas, arquitecte i investigador i
divulgador de l’hàbitat i la sostenibilitat.

Durada / dates

25 hores presencials / Del 2 al 21 de febrer.

Titulació

Títol propi de curs d’especialització per la Fundació UdG: Innovació i
formació.

/

ACTIVITATS NO REALITZADES

Activitat

Postgrau en Packaging tècnic i creatiu - UdG (2a edició)
La segona edició del diploma, programada pel curs 2017-18, es va
anul·lar al no arribar al mínim d’alumnes necessari. Era una iniciativa de
la FES amb la UdG i l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot.

/ CURSOS D’ESTIU ____________________________
Descripció

L’estiu és un moment en què molts professionals, sobretot de l’àmbit
educatiu, poden dedicar uns dies, intensivament, a la formació. A més,
les universitats programen activitats el juliol per complementar la seva
oferta de formació contínua en aquests períodes.

Objectius

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

Alumnat

La major part dels participants han estat relacionats amb el món de la
docència. Amb tot, en tractar-se de cursos oberts a tothom, també van
atraure persones interessades d’altres perfils professionals.

Col·laboracions

UVic-UCC, UdG, Xarxa Vives d’Universitats, PEHOC, Càtedra de
Geografia i Pensament Territorial de la UdG, Departament
d’Ensenyament i Associació Altrart.
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Activitat

Artteràpia per a mestres i educadors: una altra mirada cap a
l’alumne (3a edició)

Alumnat

10 alumnes

Professorat

Alícia Expósito, coreògrafa, i Clara Aulinas, pedagoga.

Durada / dates

15 hores (14 h presencials i 1 h de treball personal) Del 2 al 5 de juliol.

Reconeixement

Activitat reconeguda com a formació permanent pel Departament
d’Ensenyament.

Activitat

Les claus del segle XX. Les tensions i conflictes del període 1898
a 1936

Alumnat

18 alumnes

Professorat

Salomó Marquès (UdG), Steven Forti, Antoni Dalmau, Jordi Casassas
(UB), Josep Ma Roig (URV), Pere Bosch, Adriana Bàrcia(UdG) i Joaquim
Nadal (UdG).

Durada / dates

15 hores / 5 i 6 de juliol.

Reconeixement

Activitat reconeguda com a formació permanent pel Departament
d’Ensenyament.

Activitat

Introducció a la il·lustració científica

Alumnat

21 alumnes

Professorat

Blanca Martí, historiadora de l’art i
il·lustrador científic autodidacta; Miquel
Oriol Massana, biòleg i freelance 3D;
científic, especialista en medicina;
paleontologia; i Toni Tort, il·lustrador.

Durada / dates

30 hores / del 2 al 6 de juliol.

Reconeixement

Curs d’estiu de la Universitat de Girona i reconegut com a formació
permanent pel Departament d’Ensenyament.

Activitat

Intermediate English Conversation (PIMEC)

Alumnat

16 inscrits / 15 finalitzats

Professorat

Claude Escola d’Idiomes.

Durada / dates

25 hores / del 2 al 12 de juliol.

Reconeixement

Curs organitzat amb PIMEC.

/

il·lustradora; Carles Puche,
Macias, geògraf i naturalista;
Pere Lluís León, il·lustrador
Roc Olivé, il·lustrador de

ACTIVITATS NO REALITZADES

Activitat

Aplicacions i didàctica del ritme a través de la percussió corporal
(5a edició)

Alumnat

8 alumnes

Professorat

Santi Serratosa, músic, musicoterapeuta i compositor. Director i creador
de la SSM BigHand, big band de percussió corporal.

Durada / dates

20 hores / 11, 12 i 13 de juliol,

Reconeixement

Curs d’estiu de la Universitat de Vic i reconegut com a formació pel
Departament d’Ensenyament.
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Activitat

La planificació de decisions anticipades
malalties i condicions cròniques avançades

en

persones

amb

Alumnat

3 alumnes

Professorat

Cristina Lasmarias, infermera, Càtedra de Cures Pal·liatives (UVic-UCC).

Durada / dates

4 hores / 26 de juny.

Reconeixement

Curs d’estiu de la Universitat de Vic.

/ EMPRESA ___________________________________
/

SEMINARIS I CURSOS EMPRESARIALS

Descripció

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 i treballadors de pimes, autònoms i emprenedors.

Col·laboracions

DinàmiG, Ajuntament d’Olot i Diputació de Girona.

No realitzats

Dels 15 cursos i seminaris programats se’n varen anul·lar 7: Vèncer la
por a parlar en públic, Effective Negotiation Skills, Woocommerce: el
plugin de Wordpress per fer botigues online, Introducció a la cadena de
subministrament, La cadena de subministrament. Compres i
aprovisionament, Autoestima i relacions laborals i Taller pràctic
d’SCRUM.

Activitat

Captació de nous clients

Alumnat

16 participants

Professor

Carles Martí, consultor i formador comercial, fundador d’MT Artesania en
Formació.

Durada / data

9 hores / 23 i 30 de gener

Activitat

Yellow Belt (Aula per a la millora contínua)

Alumnat

10 participants

Professor

Anna Carré, llicenciada en Psicologia i coach professional. PNL certificada
per l’Institut Gestalt.

Durada / dates

9 hores / 13 i 20 de febrer

Activitat

B2B: accedeix fàcilment a nous clients i proveïdors en els
mercats electrònics

Alumnat

7 participants

Professorat

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

Durada / data

4,5 hores / 6 de març
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Activitat

Mapes de procés (Aula per a la millora contínua)

Alumnat

16 participants

Professor

Anna Carré, llicenciada en Psicologia i coach professional. PNL certificada
per l’Institut Gestalt.

Durada / dates

4,5 hores / 20 de març

Activitat

Curs de Lideratge Outdoor

Alumnat

16 participants

Professor

Joana Frigolé, llicenciada en Psicologia i coach certificada per
l’International Coach Federation i formada en coaching transformacional
per l’Institut Gestalt.

Durada / data

9 hores / 10 de maig

Activitat

L’art de generar converses efectives i constructives

Alumnat

16 participants

Professor

Joana Frigolé, llicenciada en Psicologia i coach certificada per
l’International Coach Federation i formada en coaching transformacional
per l’Institut Gestalt.

Durada / data

9 hores / 25 de setembre i 2 d’octubre

Activitat

L’Error humà (Aula per a la millora contínua)

Alumnat

17 participants

Professora

Anna Carré, llicenciada en Psicologia i coach professional. PNL certificada
per l’Institut Gestalt.

Durada / dates

4,5 hores / 27 de novembre

Activitat

Novetats Fiscals 2019 i tancament comptable i fiscal de l’exercici
anual

Alumnat

Matrícula oberta

Professor

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

Durada / data

4,5 hores / 11 de desembre

/

ACTIVITATS NO REALITZADES

Activitat

Vèncer la por a parlar en públic

Alumnat

7 participants

Professor

Antoni Bardera, professor de comunicació, habilitats personals i socials,
expert en PNL.

Durada / data

9 hores / 10 i 17 d’abril

Activitat

Effective Negotiation Skills Workshop

Alumnat

5 participants
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Professor

Sílvia Ardèvol, llicenciada en Filologia Anglesa, professora Business
English i traductora anglès-català.

Durada / data

12 hores / 31 de maig, 7 i 14 de juny

Activitat

Woocommerce: el plugin de Wordpress per fer botigues online

Alumnat

4 participants

Professor

Pol Bassagañas, informàtic.

Durada / data

4 hores / 6 de juny

Activitat

Introducció a la cadena de subministrament

Alumnat

0 participants

Professor

Remigi Palmés, llicenciat en Management Internacional i professor de
comerç internacional i gestió empresarial.

Durada / data

4,5 hores / 9 d’octubre

Activitat

La cadena de subministrament. Compres i aprovisionament

Alumnat

3 participants

Professor

Remigi Palmés, llicenciat en Management Internacional i professor de
comerç internacional i gestió empresarial.

Durada / data

4,5 hores / 23 d’octubre

Activitat

Autoestima i relacions laborals

Alumnat

4 participants

Professor

Antoni Bardera, professor de comunicació, habilitats personals i socials,
expert en PNL.

Durada / data

9 hores / 6 i 13 de novembre

Activitat

Taller pràctic d’SCRUM

Alumnat

7 participants

Professor

Xavier López, economista, i Oscar Villa, programador; socis fundadors
de SprintCoop.

Durada / data

5 hores / 20 de novembre

/

PROGRAMA D’EMPRENEDORIA

Descripció

El 2018 aquest programa ha arribat a la seva 12ª edició mantenint la
voluntat de donar servei i acompanyament a aquelles persones que
volen obrir un negoci o engegar un projecte empresarial. La formació
que se’ls hi ofereix els serveix de guia i control de tots 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
volen iniciar un projecte empresarial o que l'han començat en els darrers
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tres anys i volen consolidar-lo, encara que estan obertes al públic en
general.
Col·laboracions

DinàmiG, agència d’innovació i desenvolupament de la Garrotxa,
Ajuntament d’Olot, Diputació de Girona, Consell Comarcal de la
Garrotxa, Associació de mentors SECOT, Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Catalunya Emprèn i Fons
Social Europeu de la UE

Activitat

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

Alumnat

15 participants

Professora

David Jané, dissenyador i programador web i de jocs en línia. Fundador
de Volcanic Internet amb més de 10 anys d’experiència en el món del
màrqueting digital.

Data /durada

4 hores / 9 de febrer

Activitat

Consells de seguretat en l’ús de les xarxes socials i internet

Alumnat

9 participants

Professor

Josep Ortiz, caporal de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat dels
Mossos d’Esquadra, ABP Garrotxa.

Durada / data

4 hores / 23 de febrer

Activitat

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

Alumnat

6 participants

Professor

Josep Lluís Navarro, diplomat en Direcció i Finances, consultor financer i
bancari i membre de l’Associació Gironina d’Orientació Empresarial.

Durada / data

4 hores / 23 de març

Activitat

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

Alumnat

7 participants

Professor

Carme Juanola, directora de l’OAC de l’Ajuntament d’Olot i Pili Riol,
tècnica d’emprenedoria de DinàmiG.

Durada / data

4 hores / 6 d’abril

Activitat

Evoluciona les idees treballant el model de negoci

Alumnat

7 participants

Professora

Jordi Puigdellívol, director de Sherpa, empresa especialitzada en
innovació, model de negoci i estratègia.

Durada / data

4 hores / 20 d’abril

Activitat

Recursos lingüístics a la xarxa: eines per escriure i parlar millor

Alumnat

8 participants

Professor

Ester Santaló, tècnica lingüística del Servei de Català d’Olot-La
Garrotxa, Consorci per la Normalització Lingüística.

Durada / data

2 hores / 4 de maig
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Activitat

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

Alumnat

10 participants

Professora

Daniel Bernard, enginyer tècnic industrial, professor associat a la UB i
fundador D’ANOU, consultoria d’innovació, creativitat i emprenedoria.

Durada / data

4 hores / 18 de maig

Activitat

Eines TIC per a emprenedors, recull d’eines útils per al teu
negoci

Alumnat

9 participants

Professor

Gemma Canalias, agent d’ocupació i desenvolupament a DinàmiG.

Durada / data

4 hores / 15 de juny

Activitat

Fent els números del teu negoci: previsió i anàlisi financera (2
sessions)

Alumnat

15 participants

Professor

Salvador Figueras, especialista en economia i finances de l’empresa,
membre de l’Associació Gironina d’Orientació Empresarial.

Durada / data

8 hores / 29 de juny i 6 de juliol

Activitat

Vols conèixer com funciona una cooperativa?

Alumnat

10 participants

Professora

Laura Comas i Sandra Teixidor, d’Ateneus Cooperatius de Terres
Gironines.
Ivon Maritza, d’Avancem Santa Clara.
Òscar Gussinyer, de Resilience Earth.

Durada / data

4 hores / 21 de setembre

Activitat

Formes jurídiques i societàries per crear una empresa

Alumnat

4 participants

Professorat

Bettina Martínez, llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials,
sòcia de l’assessoria d’empreses TAX.

Durada / data

4 hores / 5 d’octubre

Activitat

Aprendre a comunicar i transmetre el teu projecte o negoci,
habilitats de comunicació (2 sessions)

Alumnat

10 participants

Professorat

Albert Brosa, periodista, presentador de televisió i ràdio, director i
fundador de Be_Optim, assessoria de comunicació en formació de
portaveus.

Durada / data

8 hores / 26 i 31 d’octubre

Activitat

Tot allò que et cal saber sobre el règim d’autònoms

Alumnat

14 participants
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Professorat

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

Durada / data

4 hores / 9 de novembre

Activitat

Gestió fiscal i comptable per a les persones autònomes

Alumnat

16 participants

Professora

Jordi Oliveras, economista i assessor fiscal a l’Assessoria Oliveras d’Olot.

Durada / data

5 hores / 23 de novembre

Activitat

Màrqueting Digital per a emprenedors

Alumnat

36 participants

Professor

Txell Costa, directora i fundadora de Txell Costa Group, empresa de
màrqueting i comunicació.

Durada / data

4 hores / 30 de novembre

Activitat

Organitza el teu temps per ser eficaç a la feina

Alumnat

10 participants

Professor

Pilar Aiguabella, formadora en competències i habilitats en l’àmbit dels
recursos humans.

Durada / data

4 hores / 14 de desembre

/

ACTIVITATS NO REALITZADES

Activitat

Emprendre en clau de competències

Alumnat

8 participants

Professor

Marta Zaragoza, economista i emprenedora, especialitzada en direcció
estratègica i desenvolupament de competències professionals,
emprenedores i directives.

Durada / data

4 hores / 9 de març

Activitat

Responsabilitat social empresarial, fes el teu negoci socialment
responsable

Alumnat

7 participants

Professor

Patrícia Anglada, tècnica de responsabilitat social a DinàmiG.

Durada / data

4 hores / 1 de juny

/
Descripció

PROGRAMA AMB PIMEC

El 2017 la FES i PIMEC, patronal que representa les micro, petites i
mitjanes empreses i autònoms de Catalunya, van signar un acord per tal
de portar a Olot part de la seva oferta de cursos subvencionats pel
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, cofinançats pel Fons
Social Europeu.
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Durant el 2018 s’han pogut portar a terme un total de 7 accions
formatives.
Objectius

Portar a Olot cursos que d’altra manera seria difícil de programar i
facilitar la formació tant per a treballadors per compte d’altre, com per a
autònoms.

Destinataris

Cursos adreçats, prioritàriament, a treballadors en actiu.

Activitat

Community Manager

Alumnat

18 inscrits / 14 finalitzats

Durada / data

50 hores / Del 26 de febrer al 16 d’abril

Activitat

Curs de programació neurolingüística PNL

Alumnat

17 inscrits / 11 finalitzats

Durada / data

30 hores / Del 6 de març al 24 d’abril

Activitat

Curs de neuromàrqueting

Alumnat

10 inscrits / 7 finalitzats

Durada / data

30 hores / Del 6 de març al 24 d’abril

Activitat

Nòmines i Seguretat Social I

Alumnat

15 inscrits / 6 finalitzats

Durada / data

30 hores / Del 16 d’abril al 4 de juny

Activitat

Intermediate English Conversation

Alumnat

16 inscrits / 15 finalitzats

Durada / data

25 hores / Del 2 juliol al 12 de juliol

Activitat

Finances per a no financers

Alumnat

9 inscrits / 7 finalitzats

Durada / data

40 hores / De l’1 al 31 d’octubre

Activitat

Introducció al posicionament web

Alumnat

12 inscrits / 8 finalitzats

Durada / data

16 hores / Del 19 al 28 de novembre
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/ PROGRAMES ESPECÍFICS PER A PROFESSIONALS __
/
Descripció

7th INTERNATIONAL MAAR CONFERENCE 2018
Olot va acollir el maig de 2018 la setena edició d’aquest congrés
internacional. La International Maar Conference (IMC) és un congrés
científic d’abast mundial destinat a investigadors de diverses disciplines
que estudien temes relacionats amb els volcans de tipus maar. Aquests
volcans es formen durant erupcions molt explosives quan el magma
interacciona amb l’aigua d’un aqüífer subterrani. Aquest fenomen
produeix cràters profunds i circulars de grans dimensions en els que,
sovint, s’hi acumula aigua donant lloc a llacs volcànics. És per aquest
motiu que en el congrés IMC hi participen investigadors especialitzats en
diferents camps de la geologia i els riscos naturals, com també
especialistes en llacs volcànics, paleontòlegs i climatòlegs d’arreu del
món.

Objectius
•

Debatre sobre les darreres recerques científiques entorn dels
volcans tipus Maar

•

Donar a conèixer a nivell internacional el tipus de vulcanisme
de la zona volcànica de la Garrotxa i de la regió volcànica del
gironès.
Portar a Olot un congrés d’àmbit internacional en consonància
amb la política de la ciutat en el marc del programa
“Reunions entre Volcans”.

•

Resultat

95 persones de 22 països diferents (Bèlgica, Canadà, Xile, Xina,
Colòmbia, Costa Rica, França, Geòrgia, Alemanya, Hongria, Irlanda,
Itàlia, Japó, Mèxic, Nova Zelanda, Rússia, Espanya, Suïssa, Holanda,
Turquia, Regne Unit i Estats Units d’Amèrica). Es varen presentar 100
comunicacions orals i 45 pòsters.

Col·laboracions

lnternational Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's
Interior (IAVCEI), International Association of Sedimentalogists (IAS),
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Commission on Monogenetic
Volcanism, Commission on Volcanic Lakes (CVL), Ajuntament d’Olot,
Ajuntament de Caldes de Malavella, Ajuntament de Vilobí d’Onyar, Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG), Institut Català de
Paleocologia Humana i Evolució Social (IPHES), Observatoire de
Physique du Globe de Clermont-Ferrand (OPGC), Laboratoire Magmas et
Volcans, Fundació Catalana per a la recerca i la innovació, Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i Diputació de
Girona.

/
Descripció

PROGRAMA DE FORMACIÓ TURÍSTICA I EDUCATIVA DE LA
GARROTXA
Des de fa més de 14 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.
Totes les formacions organitzades s’emmarquen dins els objectius
marcats per la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS), que és
l’estratègia turística de la comarca.
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Objectius

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

Destinataris

Professionals del turisme, tant d’empreses d’activitats i allotjament, com
personal de les oficines de turisme.

Organitza

FES, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i Turisme
Garrotxa.

Activitat

Curs de bon coneixedor de la Garrotxa

Alumnat

21 alumnes (alguns només cursen alguns mòduls del curs)

Professorat

Xavier Béjar i Elisenda Guitart, educadors ambientals de Tosca, Serveis
ambientals d’educació i turisme SL; Montse Grabolosa, tècnica del
Centre de Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa; Llorenç Planagumà, geòleg de Tosca, Serveis ambientals
d’educació i turisme SL; Xavier Oliver, responsable d’Ús Públic del Parc
Natural de la Zona Volcànica; Eva Duran i Mireia Tresserras,
historiadores i codirectores d’EducArt; Jordi Artola, biòleg i director de
l’Escola de Natura la Garrotxa i Mike Lockwood, naturalista i director de
Walking Catalonia.

Durada / dates

77 hores / Del 12 de setembre al 21 d’octubre

Reconeixement

Títol de Bon coneixedor de la Garrotxa, emès pel Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa, prèvia superació d’un examen.

Activitat

Coneixement del sector turístic de la Garrotxa

Alumnat

18 alumnes

Professorat

Isabel Junquera, gerent de Repte Territorial SL; Turina Serra, gerent de
Turisme Garrotxa; Núria Valverde, tècnica de Turisme d’Olot; Mireia
Tresserras, codirectora d’EducArt.

Durada / dates

12 hores / Del 7 de març al 4 d’abril

Activitat

FORMACIÓ PERMANENT PEL SECTOR TURÍSTIC
Bas de Màgia

Alumnat

6 alumnes

Professor

Xevi Collell

Durada / dates

2.5 hores / 18 d’abril

Activitat

El volcà del Montsacopa: un atractiu turístic renovat

Alumnat

9 alumnes

Professors

Xavier Oliver, Núria Valverde, Joan Pijoan i David Curós

Durada / dates

2.5 hores / 17 de maig

Activitat

Consells de medi ambient i salut pública per a establiments
turístics de l’àmbit rural

Alumnat

11 alumnes

Professors

Isabel Costa i David Llongarriu, tècnics del Sigma

Durada / dates

3 hores / 13 de juny
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Activitat

Jornada sobre espècies exòtiques invasores a la Garrotxa

Alumnat

9 alumnes

Professors

Emili Bassols, responsable de l’Àrea de Patrimoni Natural del Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i Andreu Salvat, biòleg.

Durada / dates

2.5 hores / 30 d’octubre

Activitat

FORMACIÓ PERMANENT PER A GUIES
Espai museístic de les Grederes del Montsacopa

Alumnat

18 alumnes

Professor

Llorenç Planagumà, geòleg de Tosca, Serveis ambientals d’educació i
turisme SL.

Durada / dates

4 hores / 25 de juny

Activitat

Espai museístic del Boscarró i Molí Fondo

Alumnat

17 alumnes

Professor

Llorenç Planagumà, geòleg de Tosca, Serveis ambientals d’educació i
turisme SL.

Durada / dates

4 hores / 26 de juny

Activitat

Sessió de conducció de grups organitzats del Parc Natural de
la Zona Volcànica de la Garrotxa

Alumnat

9 alumnes

Professorat

Xavier Oliver, responsable d’Ús Públic del Parc Natural de la Zona
Volcànica.

Durada / dates

3 hores / 28 de setembre

Activitat

Petrologia ígnia de les roques basàltiques de la Garrotxa.
Composició, mineralogia i origen.

Alumnat

17 alumnes

Professor

Joan Martí, professor d’investigació de l’Institut Jaume Almera del
CSIC

Durada / dates

4 hores / 17 de desembre

Activitat

Els volcans de l’entorn de Santa Pau

Alumnat

17 alumnes

Professor

Llorenç Planagumà, geòleg de Tosca, Serveis ambientals d’educació i
turisme SL

Durada / dates

4 hores / 19 de desembre
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/

JARDINERIA I PAISATGISME

Justificació

Arran de la mancança de formació contínua per a aquest sector
professional des de la FES, el Consorci Sigma i l’Institut La Garrotxa es
va veure el 2015 la necessitat de crear aquest programa per tal
d’acostar aquesta formació als professionals del sector de la jardineria i
el paisatgisme. Durant el 2018 s’ha continuat amb l’aposta d’oferir
activitats per a aquest sector.

Objectius

Acostar la formació per al sector de la jardineria i paisatgisme de la
Garrotxa i tractar temàtiques poc freqüents però especialitzades i molt
necessàries per la gestió del dia a dia.

Destinataris

Tècnics municipals i professionals de la jardineria. El públic participant
ha vingut d’arreu de Catalunya i també d’altres comunitats autònomes.

Organitzadors

La FES, amb la col·laboració del Consorci Sigma de medi ambient i salut
pública de la Garrotxa i Institut La Garrotxa.

No realitzats

Dels 4 cursos programats, se n’han hagut d’anul·lar 2 per falta de
participants: Biodiversitat Urbana i Benestar i Gestió Integrada de
Plagues.

Activitat

Plantació d’arbres urbans

Alumnat

23 alumnes

Professorat

Gerard Passola, biòleg i consultor sènior en arboricultura.

Durada / dates

21 hores / 16, 17 i 18 de gener

Activitat

Taller de selecció d’espècies d’arbrat viari

Alumnat

16 alumnes

Professorat

Josep Selga, biòleg i consultor en arboricultura.

Durada / dates

15 hores / 26 de novembre i 3 i 4 de desembre

/

JORNADES PATT (Pla Anual de Transferència Tecnològica)

Justificació

Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya cada any elaboren el Pla Anual de
Transferència Tecnològica per oferir formació contínua pel seu sector.
Des de la FES i en coordinació amb el Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa, Turisme Garrotxa i l’INS Garrotxa ens hi acollim per tal
de demanar formació pel sector del turisme rural i la jardineria.

Objectius

Acostar la formació per al sector de la jardineria i el paisatgisme de la
Garrotxa i tractar temàtiques poc freqüents però especialitzades i molt
necessàries per a la gestió del dia a dia.

Destinataris

Tècnics i professionals del sector turístic i de la jardineria i el
paisatgisme.

Organitzadors

La FES, amb la col·laboració de Turisme Garrotxa, el Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa i l’Institut Garrotxa.

Activitat

Atenció al públic i comunicació de la sostenibilitat

Alumnat

18 alumnes

18

Professorat

Mireia Tresserras, codirectora d’Educ’art.

Durada / dates

3 hores / 14 de març

Aquesta sessió formava part del Curs de Coneixement del sector turístic de la Garrotxa

Activitat

Acreditacions i eines per a la gestió de la qualitat en l’empresa
turística rural

Alumnat

18 alumnes

Professorat

Isabel Junquera, directora de Repte Territorial.

Durada / dates

3 hores / 21 de març

Aquesta sessió formava part del Curs de Coneixement del sector turístic de la Garrotxa

Activitat

Costos i viabilitat de la incorporació de producte local en
empreses turístiques

Alumnat

16 alumnes

Professorat

Manuel García, auditor.

Durada / dates

4 hores / 25 de setembre

Activitat

Google Analytics, eina per ser més competitius i analítics amb
clients web

Alumnat

14 alumnes

Professorat

David Jané, gerent de Volcànic Internet

Durada / dates

3 hores / 13 de novembre

/

JORNADES DE MUSEUS

Justificació

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 les noves formes de relació i
comunicació que hi ha entre els museus i la societat. Els objectius de les
jornades eren dotar els assistents d’instruments en matèria de
participació ciutadana, mostrar metodologies econòmiques i amb grans
resultats que s’han portat a terme en d’altres centres, vincular la
participació amb els museus i el patrimoni, veure altres formes de
treballar vinculades al patrimoni i facilitar el networking entre els
assistents.

Destinataris

Gestors i tècnics de museus, gestors culturals, tècnics municipals i
estudiants de museografia i gestió cultural, i qualsevol persona
interessada en la matèria tractada.

Organitzadors

Museus d’Olot i FES, amb el suport del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.

Activitat

La gent pren els museus. Projectes participatius i socials

Alumnat

25 alumnes

Professorat

Eduard Bech, director del Museu de l’Empordà; Esther
Fuertes,
llicenciada en Història de l’Art, cap del projecte Tàndem del MNAC;
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Jasper Visser, consultor internacionsl, innovador social i cultural i
facilitador. Soci de la consultoria VISSCH+STAM (Amsterdam); Juan
José Pulido, llicenciat en Història de l’Art, coordinador de la Comunidad
SOPA i responsable d’Underground Arqueología, Patrimonio y Gente
(Extremadura); Montserrat Mallol, directora dels Museus d’Olot; Sabah
Walid, llicenciada en Història, coordinadora de la Comunidad SOPA i
responsable
d’Underground
Arqueología,
Patrimonio
y
Gente
(Extremadura).
Durada / dates 12 hores / 7 i 8 de maig

/

COL·LABORACIONS

Descripció

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

Objectius

Difondre coneixement i promoure activitats pròpies.

Activitat

Jornada de portes obertes de Can Monsà

Descripció

Tarda d’activitats lúdico-festives i de tancament deL curs acadèmic.

Objectius

Obrir l’edifici de Can Monsà a la ciutat i donar a conèixer les activitats
formatives que organitzen les entitats que hi tenen seu.

Destinataris

Alumnat de les entitats convocants i ciutadania en general.

Data

15 de juny

Organitzadors

FES, Fundació Kreas, Consorci per a la Normalització Lingüística i UNED
Garrotxa.

Activitat

Els grans interrogants de la ciència

Descripció

Cicle de conferències sobre temes científics i tecnològics.

Objectius

Divulgar la ciència i, especialment, les darreres novetats en recerca
científica, a un públic ampli. Des de la FES es tramita el reconeixement
del cicle com a formació permanent del Departament d’Ensenyament
pels docents.

Destinataris

Ciutadania en general.

Data

Curs escolar 2017-2018

Organitzadors

Institut Municipal de Cultura d’Olot i Consorci Sigma.
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/ SERVEIS i PROJECTES ____
/ SERVEIS ___________________________________

/

Bonificació de la formació

Des de l’any 2013 la FES gestiona de forma gratuïta la bonificació de les matrícules a
cursos propis mitjançant la Fundación Estatal 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 i treballadores.
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 i que disposen del crèdit suficient, sense cap cost addicional per a les
empreses.
Durant el 2018 s’ha gestionat la bonificació de 62 treballadors de 27 empreses, per un
valor global de 6.877,50 €.

/

Formació a mida i in company

En la línia de promoure la formació entre els professionals, la FES treballa per fomentar
la formació a l’empresa i el desenvolupament professional de les persones en actiu. És
per això que un dels serveis que oferim és la formació a mida i in company a totes les
empreses que ens ho sol·liciten, a més de gestionar la bonificació d’aquesta formació de
forma gratuïta.
Durant el 2018 s’han rebut un total de deu sol·licituds, de les quals s’han dut a terme
les que detallem a continuació. De la resta, quatre s’han posposat per al 2019 per
motius de calendari de les mateixes empreses sol·licitants, i les altres dues han estat
desestimades per les empreses per motius interns i aliens a la FES.

Accions realitzades:

Activitat

Curs pràctic IRPF – Diverses gestories

Alumnat

35 alumnes

Durada / data

16 hores / Del 17 d’abril al 3 de maig

Activitat

Curs Pneumàtica – Cales de Llierca

Alumnat

8 alumnes

Durada / data

30 hores / Del 4 de juny al 20 de juny
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/

Activitat

Curs Jardineria bàsica – La Fageda

Alumnat

14 alumnes

Durada / data

10 hores / Del 2 de maig al 16 de maig

Activitat

Curs Instal·lacions elèctriques II – Cales de Llierca

Alumnat

8 alumnes

Durada / data

30 hores / Del 24 d’octubre al 28 de novembre

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 seves necessitats presents i futures tant en la seva globalitat com 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.

/

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 instal·lacions de Can Monsà 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
permanent 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.
El cicle de conferències Els grans interrogants de la ciència 2018-19, organitzat per
l’Institut Municipal de Cultura d’Olot i el Consorci Sigma, era una de les activitats
externes acreditades. De pròpies, es van reconèixer tots els cursos d’estiu que es van
sol·licitar.
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/

Aula Mentor

Aquesta és una iniciativa de formació oberta, flexible i a través d’internet adreçada a
persones adultes que desitgen ampliar les seves competències personals i professionals,
amb les facilitats que ofereix la formació a distància.
Es tracta d’una iniciativa promoguda pel Ministeri d’Educació i Formació Professional en
col·laboració amb altres institucions públiques i privades, d’àmbit nacional i
internacional.
La FES col·labora amb DinàmiG en la gestió d’aquesta aula a la ciutat, fet que permet,
entre d’altres, que l’alumnat pugui fer a Olot els exàmens presencials dels cursos en
línia.
Durant el 2018 50 alumnes han passat per l’Aula Mentor d’Olot realitzant un total de 79
cursos diferents.

/ PROJECTES _________________________________

/

Pacte per a la formació professionalitzadora i l’ocupació a la Garrotxa

L’estudi del Mercat de Treball de la Garrotxa encarregat per DinàmiG el 2017 va
permetre subratllar les fortaleses i debilitats del nostre mercat de treball i identificar, al
mateix temps, els reptes de futur. Entre d’altres aspectes manifestava la necessitat
d’atraure a la comarca joves que agafin el relleu de la població en edat de treballar.
D’altra banda, malgrat l’àmplia oferta de formació professional i que es registra un
augment d’aquests estudis (un 26% en els darrers 5 anys en graus superiors), les
empreses també asseguren que es troben amb dificultats a l’hora de trobar mà d’obra
qualificada adaptada a les seves necessitats.
És per aquests motius, entre d’altres, que el mes de novembre de 2018 la FES va
participar de la signatura del “Pacte per a la formació professionalitzadora i l’ocupació a
la Garrotxa”, juntament amb les altres entitats i institucions més representatives de
l’educació i la formació a la comarca com l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal, el
Departament d’Ensenyament, el Cercle Euram, els instituts d’ensenyament secundari,
els sindicats, la Fundació Kreas, la Fundació Paco Puerto, Idfo o els Joves Empresaris de
la Garrotxa, entre d’altres.

/

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, es va signar a mitjans 2016, 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.
Al llarg del 2018 s’han obert sis convocatòries de beques d’entre 300 i 1.200 € amb un
muntant de 33.961€ concedits. S’han signat convenis amb 35 empreses i els
beneficiaris han estat 50 estudiants de l’Institut La Garrotxa.

23

/

Seguiment dels estudiants universitaris de la Garrotxa

Com es ve fent des de l’any 2006, cada curs s’analitzen 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.

/

Informe inserció laboral dels graduats en FP

En el marc del projecte de Formació Professional s’ha elaborat un informe de la inserció
laboral dels alumnes que han cursat Ensenyaments Professionals en algun centre de la
comarca. Per dur-lo a terme s’han recollit les dades dels instituts públics, l’Institut la
Garrotxa, l’Institut Bosc de la Coma, l’Institut Montsacopa, l’Escola d’Art d’Olot i també
l’Escola Pia i la Fundació Kreas.
Aquesta informació s’ha passat als centres implicats i s’ha inclòs en l’Observatori
econòmic, social i mediambiental de la Garrotxa que s’edita conjuntament des del Cercle
Euram i DinàmiG.

/

Can Monsà Espais Oberts

Continuant el projecte iniciat el 2017, durant el 2018 l’edifici de Can Monsà va obrir les
portes durant tres caps de setmana previs al període d’exàmens universitaris del
gener/febrer per tal que els estudiants tinguessin un espai on treballar. En total van ser
tres caps de setmana de gener i els horaris d’obertura van ser els vespres dels
divendres i les tardes dels dissabtes i diumenges. En total, 66 hores.
Es van oferir espais d’estudi en silenci per a aquelles persones que necessitaven
concentració, i espais de treball per a les que necessitaven un lloc on fer treballs en
grup. No es tractava d’un espai de consulta, com ho és la Biblioteca Marià Vayreda o
l’Arxiu Comarcal, sinó que la proposta venia a cobrir una mancança que actualment té la
ciutat. La iniciativa estava dirigida a tot aquell públic adult que necessita un lloc on
estudiar al llarg del cap de setmana.
Un total de 68 persones van fer ús dels espais habilitats per estudi.

/

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, la Fundació KREAS, el Centre
de Noves Oportunitats, la delegació a la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història
Natural i acull dos cursos de l’Itinerari Formatiu Especial (IFE) d’Integra, projecte pilot
del Departament d’Ensenyament.
Quant a activitats, totes les entitats imparteixen bona part de les seves formacions a
l’edifici. També n’han fet ús PIMEC, Adrinoc, DinàmiG o el Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa, entre d’altres.
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L’aulari ha registrat molts dies ocupacions del 100%, no només en franges horàries de
tarda-vespre, tradicionalment més demandades, sinó que també hi ha hagut molts
matins amb ocupació completa.
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.
El 15 de juny a la tarda es va realitzar per tercera vegada una Jornada de Portes
Obertes amb un programa d’actes organitzat per totes les entitats amb seu a l’edifici.

/ PARTICIPACIÓ EN ALTRES PROJECTES __________

/

Carta Europea del Turisme Sostenible a la Garrotxa (CETS)

La FES participa en la comissió tècnica de la CETS a la Garrotxa i és responsable
d’algunes de les actuacions de l’àmbit Formar, educar i sensibilitzar, concretament, de
“Formació continuada per a empreses i professionals del turisme” en el marc del qual
s’organitzen les activitats formatives per al sector turístic.
La comissió està formada, entre d’altres, per responsables del Parc Natural de la Zona
Volcànica, Turisme Garrotxa, tècnics de turisme i/o promoció d’administracions locals,
Adrinoc, Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, o la FES, i es reuneix un
mínim de quatre vegades l’any.
Amb el canvi en l’organització interna de la FES, la nova representant a la comissió
tècnica de la CETS és la Marta Fontaniol.

/

Formació en Xarxa

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-hi tota l’oferta formativa que
s’organitza.

/

Comissió de Formació de l’Ajuntament d’Olot

La FES participa de la comissió de formació de l’Ajuntament d’Olot aportant la seva
expertesa en formació i col·laborant en l’elaboració i la redacció del pla de formació del
propi Ajuntament, així com en l’organització de cursos o la detecció de necessitats de
caràcter formatiu.
Amb el canvi en l’organització interna de la FES, la nova representant a la comissió de
formació de l’Ajuntament d’Olot és la Marta Figueras.

/

Consell Escolar Municipal
El Consell Escolar Municipal (CEM) és un òrgan de representació de la comunitat
educativa en etapa obligatòria que es convoca en sessió plenària 3 cops l’any (un cop
per trimestre escolar), en el Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot.
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Es tracta d’un organisme de participació i consulta en la programació educativa i de
qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament de nivell no universitari dins l’àmbit
municipal.
La FES, en tant que entitat que treballa per la formació a la ciutat, és un dels membres
convidats al CEM, ja que es considera un agent educatiu molt important.
Fins l’any 2017 era el director de la FES qui assistia a les seves sessions plenàries, però
amb el canvi en l’organització interna de la Fundació, la nova representant al CEM, per
part de la FES, és la Marta Figueras.

/

Adrinoc

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de
Catalunya (Adrinoc) dóna continuïtat a la feina feta durant anys per la Fundació
Garrotxa Líder, principalment per la gestió d’ajuts Leader de la Unió Europea. Es va
crear per ampliar el seu abast territorial -fins a setanta-un municipis-, incorporant
municipis d’altres comarques com l’Alt Empordà, el Ripollès i el Pla de l’Estany, a més de
la Garrotxa i Osona. La FES és membre d’Adrinoc i participa de la seva assemblea de
forma regular. Amb el canvi en l’organització interna de la Fundació, la nova
representant a l’assemblea d’Adrinoc és la seva direcotora l’Ariadna Villegas.
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/ ANNEX I
Buidatge estadístic _______
/

Activitat acadèmica

UNIVERSITAT
Cursos de postgrau
Postgrau en vulcanologia (7ª ed.)

M

H

D

h

V.G

16

6

10

125

4,84

21

5

16

30

4,47

Cursos d'estiu
Curs d'introducció a la il·lustració científica
Curs d'estiu en Artteràpia per a mestres i educadors (3a edició)

10

1

9

15

4,62

Les claus del s.XX. Les tensions i conflictes del període 1898 a 1936

18

12

6

15

4,75

65

24

41

185,0

4,67

Conferència inaugural

72

42

30

2,5

Captació de nous clients

17

6

11

4,5

4,33

Yellow Belt (Aula per a la millora contínua)
B2B: Accedeix fàcilment a nous clients i proveïdors en els mercats
electrònics

10

5

5

9

4,67

7

4

3

4,5

4,83

Mapes de procés (Aula per a la millora contínua)

16

7

9

4,5

4,43

Curs de Lideratge outdoor

16

2

14

9

4,86

L'art de generar converses efectives i constructives

17

3

14

4,5

4,77

L'error humà (Aula per a la millora contínua)

17

8

9

4,5

4,53

Novetats fiscals 2019 i tancament comptable i fiscal de l'exercici anual

15

5

10

4,5

4,64

187

82

105

47,5

4,63

EMPRESA
Seminaris i cursos empresarials

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

15

6

9

4,5

4,83

Consells de seguretat en l'ús de les xarxes socials i internet
Et cal finançament per al teu projecte? Saps quins són els productes
actuals?
Saps quins són els documents i tràmits per obrir el teu negoci?

8

4

4

2

4,54

6

3

3

4,5

4,75

7

3

4

4,5

4,82

Evoluciona les idees treballant el model de negoci

7

0

7

4,5

5

Recursos lingüístics a la xarxa: eines per escriure i parlar millor

8

2

6

2

5

10

3

7

4,5

5

Eines TIC per a emprenedors, recull d'eines útils per al teu negoci

9

4

5

4,5

5

Fent els números del teu negoci: anàlisi i previsió financera I

9

3

6

4,5

Fent els números del teu negoci: anàlisi i previsió financera II

7

3

4

4,5

5

10

4

6

4,5

4,63

3

4,5

4,37

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

Vols conèixer com funciona una cooperativa?
Formes jurídiques i societàries per crear una empresa

4

1

Aprendre a comunicar i transmetre el teu projecte o negoci

10

4

6

9

4,85

Tot allò que et cal saber del règim general d'autònoms

14

4

10

4,5

4,78

Gestió fiscal i comptable per a les persones autònomes

16

6

10

5

4,58

Màrqueting digital per a emprenedors

38

8

30

4,5

4,9

Organitza el teu temps per ser eficaç a la feina

12

5

7

4,5

4,66

190

63

127

76,5

4,79

IRPF (Gestories)

35

12

23

16

4,62

Jardineria (La Fageda)

14

14

0

20

Formació in company

27

Pneumàtica (Cales de Llierca)

8

8

0

25

4,8

Instal·lacions elèctriques II (Cales de Llierca)

8

8

0

25

5

65

42

23

86

4,81

Community Manager

19

2

17

50

Programació Neurolingüística PNL

17

6

11

30

Neuromàrqueting

10

5

5

30

Nòmines i Seguretat Social I

15

4

3

30

Intermediate English Conversation

16

4

12

25

9

2

7

40

11

4

7

16

97

27

62

221

Programa amb PIMEC

Finances per a no financers
Introducció al posicionament web

604 238 358 616,0

4,73

PROGRAMES ESPECÍFICS PER A PROFESSIONALS
Formació per al sector turístic
Curs de Coneixement del sector turístic de la Garrotxa
Bas de màgia
El volcà Montsacopa: un atractiu turístic renovat
Consells de medi ambient i salut pública per a establiments turístics rurals
Jornada sobre espècies exòtiques invasores a la Garrotxa
Atenció al públic i comunicació de la sostenibilitat (PATT)

18

3

15

12

6

0

6

2,5

18

7

11

2,5

11

5

6

3

9

3

6

3

19

2

17

3

4,75

4,5

Acreditacions i eines per a la gestió de la qualitat (PATT)

17

2

15

3

4,2

Habilitats directives de lideratge i conducció d'equips (PATT)
Curs de Bon Coneixedor de la Garrotxa

32

8

24

3

4,62

21

9

12

77

4,36

Espai museístic de les Grederes del Montsacopa

12

5

7

4

Espai museístic del Boscarró i el Molí Fondo

12

6

6

4

Petrologia ígnia de les roques basàltiques de la Garrotxa

17

9

8

4

Els volcans de l'entorn de Santa Pau

17

8

9

4

209

68

143

125

Plantació d'arbres urbans

23

16

7

21

4,79

Taller de selecció d'espècies d'arbrat viari

16

13

3

15

4,71

39

29

10

36

4,75

95

67

28

37,5

4,5

95

67

28

37,5

4,50

4,49

Enginyers de forests i tècnics de jardineria

Vulcanòlegs i geòlegs
7th International Maar Conference
Museòlegs i gestors culturals
Jornades de Museus: La gent pren els museus, projectes participatius i
socials

25

7

18

12

5

25

7

18

12

5,00

370 171 199

211

4,68

974 409 557

827

4,70

ACTIVITATS ANUL·LADES
ESADE
PLD ESADE - 3a edició

0

0

0

200

Vèncer la por a parlar en públic

7

3

4

9

Effective negotiation skills

5

1

4

12

Woocommerce: el plugin de Wordpress per a fer botigues online

4

1

3

4

Seminaris i cursos empresarials

28

Introducció a la cadena de subministrament

0

0

0

4,5

La cadena de subministrament: compres i aprovisionament

3

1

2

4,5

Autoestima i relacions laborals

4

1

3

9

Taller pràctic de Scrum

7

1

6

5

Sessions per a emprenedors
Emprendre en clau de competències

8

5

3

4,5

Responsabilitat social empresarial, fes el teu negoci socialment responsable

7

4

3

4,5

Aplicacions i didàctica del ritme a través de la percussió corporal (5a edició)

8

1

7

20

Planificació de decisions anticipades en malalties i condicions cròniques

3

0

3

4

1

0

1

5

Biodiversitat urbana i benestar

0

0

0

16

Gestió integrada de plagues

1

1

0

16

58

19

39

318

Cursos d'estiu

Formació per al sector turístic
Costos i viabilitat de la incorporació de producte local (PATT)
Enginyers de forests i tècnics de jardineria

TOTAL

M
H
D
h
V.G.

Matrícules
Homes
Dones
Hores
Valoració Global

29

30

/ ANNEX II
Imatge gràfica ___________
A continuació s’adjunta una mostra del material de difusió en el que s’ha inserit el logotip de la
Diputació de Girona.

Díptic Postgrau en Vulcanologia. Enviat a 300 centres de recerca, facultats i persones
interessades en geologia de tot l’estat.

31

Programa de la 7th International Maar Conference, enviat a universitats, centres de recerca i
professionals de la vulcanologia d’arreu del món com també donat en mà als participants del
congrés.

Punt de llibre dels Espais Oberts a Can Monsà.
Repartit per tota la ciutat i també publicat com
anunci en la revista local.

32

Portada i contraportada del llibret de Seminaris i cursos empresarials. Enviat a 580 empreses de
la Garrotxa i comarques veïnes. La resta d’exemplars s’han repartit en punts de la comarca i en
activitats de la FES.

Portada i contraportada del fulletó de les Jornades de Museus. Els exemplars s’han repartit en
punts de la comarca i en activitats de la FES.

33

Portada i contraportada del llibret de Cursos d’Estiu. Enviat a tots els centres de formació
reglada –primària i secundària- de les comarques gironines i de la Catalunya central.

Portada i contraportada del desplegable dels Grans Interrogants de la Ciència. Els exemplars
s’han repartit en punts de la comarca i en activitats de la FES.
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