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/ ACTIVITATS FORMATIVES __ 
 
 
 

/ UNIVERSITAT _______________________________ 
 

 

/ CURS DE POSTGRAU EN VULCANOLOGIA – UdG (8a edició) 

Curs acadèmic  2019-2020 

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 21 alumnes de 7 països: Espanya, Argentina, Mèxic, Colòmbia, Equador, 
Costa Rica i Xile. 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; Dario Pedrazzi, 
Laurea specialistica en geodinàmica geofísica i vulcanològica (Univ. De 
Roma); 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 7 al 
20 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. 

 

/ DIPLOMA DE POSTGRAU EN IL·LUSTRACIÓ CIENTÍFICA DE 
CIÈNCIES NATURALS – UdG  

Curs acadèmic  2019-2020 

Descripció Aquest postgrau neix amb la voluntat d’oferir la possibilitat d’adquirir 
uns coneixements bàsics d’aquesta disciplina tant a professionals de la 
ciència  (biòlegs, veterinaris, ambientòlegs, metges,…) que desitgin 
conèixer-la i adquirir competències que els ajudin en els seus respectius 
camps d’estudi, com a interessats o professionals del món artístic que 
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desitgin descobrir una nova disciplina i formar-se, tant a nivell 
professional com a nivell personal. 

Per dibuixar cal conèixer i, al mateix temps, dibuixar ens ajudarà a 
conèixer millor. 

Objectius Oferir els coneixements bàsics d’aquesta disciplina tant a professionals 
de la ciència (biòlegs, veterinaris, ambientòlegs, etc.) que desitgin 
conèixer-la i saber les possibles aplicacions a les seves respectives 
disciplines, i que vulguin ampliar el seu camp de coneixement i dotar-se 
d’eines que els ajudin en els seus respectius camps d’estudi; així com a 
interessats o professionals del món artístic que desitgin descobrir una 
nova disciplina i formar-se, tant a nivell professional com a nivell 
personal. 

La formació presenta un enfocament molt pràctic on el treball al camp 
n’és l’element vertebrador bàsic i diferencial, permetent a l’alumne la 
descoberta a partir de l’observació i l’experiència personal. 

Alumnat 15 alumnes de 7 poblacions diferents: Olot, Girona, Banyoles, Bordils, 
Palamós, Torroella de Montgrí, El Prat de Llobregat, La Canya, 
Calldetenes, Santa Pau, Manlleu, Pineda de Mar i Eïvissa. La majoria 
dels alumnes diplomats en il·lustració però també hi ha perfils de l’àmbit 
científic (Biologia, Ciències Ambientals i Veterinària, entre d’altres).  

Professorat Adrià López-Baucells, doctor en Biologia; Albert Martínez, llicenciat en 
Geologia i il·lustrador; Albert Martínez Silvestre, doctor en Veterinària; 
Alfons Zarzoso, doctor en Història; Blanca Martí, llicenciada en Història 
de l’Art i il·lustradora científica; Carles Puche, il·lustrador científic 
autodidacta; Cristina Calvet, advocada especialista en el sector cultural i 
artístic; Eduardo Saiz, llicenciat en Biologia i il·lustrador científic; Emili 
Bassols, biòleg; Gemma Celigueta, doctora en Antropologia Social i 
Etnologia; Ignasi Gómez, diplomat en Educació Ambiental; Janire 
Salazar, Biòloga i Oceanògrafa; Jaume Llistosella, biòleg i micòleg; 
Joaquim Reberté, fotògraf; Jordi Corbera, il·lustrador científic 
independent; Laia Barres, doctora en Botànica; Lucía Gómez, llicenciada 
en Belles Arts; Miquel Llorente, psicòleg i director de l’Institut de 
Recerca i Estudis en Primatologia; Miquel Macias, graduat en Geografia i 
ambientalista; Oriol Massana, biòleg i freelance fent 3D, vídeo i 
fotografia; Oscar Sanisidro, doctor en Paleontologia i il·lustrador 
científic; Raquel Larios, biòloga i rehabilitadora al Centre de Recuperació 
de Fauna Salvatge Torreferrussa; Sergi Romeu, entomòleg; Xavier 
Carlús, arqueòleg i especialista en dibuix arqueològic; Xavier Guillamet, 
pedagog;  

 

Durada / dates 348 hores presencials (785 hores en total i 40 crèdits ECTS) / del 3 
d’octubre de 2019 al 22 de juny de 2020. 

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

Col·laboracions Ajuntament d’Olot, 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. 
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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’Educació i Associació Altrart. 

 

Activitat    Artteràpia per a mestres i educadors: una altra mirada cap a    
      l’alumne (4a edició) 

Alumnat 8 alumnes 

Professorat Alícia Expósito, coreògrafa, i Clara Aulina, pedagoga. 

Durada / dates 15 hores (14 h presencials i 1 h de treball personal) Del 8 a l’11 de juliol. 

Reconeixement Activitat reconeguda com a formació permanent pel Departament d’Educació. 

 

Activitat La Guerra Civil Espanyola a Catalunya: 1936 - 1939 

Alumnat 18 alumnes 

Professorat Agustí Alcoberro (UB), Joan Villarroya (UB), Martín Marín (UAB), José Luís 
Martín Ramos (UAB),  Manel Risques (UB), Albert Planas (PEHOC), Jesús 
Gutiérrez (PEHOC) i Francesc Vilanova (UAB).  

Durada / dates 15 hores / 4 i 5 de juliol. 

Reconeixement Activitat reconeguda com a formació permanent pel Departament d’Educació.  

 

Activitat Jornada sobre transformació dels patis de les escoles en jardins 
educatius 

Alumnat 101 alumnes 

Professorat Dafne Saldaña, arquitecta i membre d’EqualSarre; Xavi Rodríguez, arquitecte 
i urbanista; Carme Cols i Pitu Fernández, mestres jubilats i membres de El 
nou safareig; Carles Palau, professor de jardineria de l’INS Castellar i 
membre de Viver Tres Turons. 

Durada / dates 10 hores / 4 de juliol. 

Reconeixement Jornada del Pla Anual de Transferència Tecnològica i reconeguda com a 
formació permanent pel Departament d’Educació.  

 

Activitat Educació no directiva i vivencial: etapa de 3 a 12 anys (UdG) 

Alumnat 12 alumnes 

Professorat Anna Pomares i Sergi Tendero, mestres d’escola pública, acompanyants en 
projectes d’educació no directiva i assessors del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya en “Ambients Preparats” i “Estratègies pel 
Foment de l’Autonomia dels Alumnes”. 

Durada / dates 50 hores (20 hores presencials + 30 hores de treball personal) / del 8 al 12 
de juliol. 

Reconeixement Curs d’estiu de la Universitat de Girona i reconegut com a formació 
permanent pel Departament d’Educació.  
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/ ACTIVITATS NO REALITZADES 

 

Activitat Mindfulness com a eina de comunicació (2a edició) 

Alumnat 7 alumnes 

Professorat Mª Rosa Collell Riera, doctora en comunicació organitzacional i Protocol oficial 
per la Universidad de Málaga- Diplomada en Treball Social per la Fundació 
Pere Tarrés (Universitat Ramón Llull). 

Durada / dates 15 hores / 3, 4 i 5 de juliol. 

Reconeixement  Activitat reconeguda com a formació permanent pel Departament d’Educació.  

 

Activitat El GeoGebra com a eina per desenvolupar la competència matemàtica 
(UVic)  

Alumnat 4 alumnes 

Professorat Bernat Ancochea. Professor de Matemàtiques i vocal de l’Associació catalana 
de GeoGebra. 

Durada / dates 5 hores / 5 de juliol, 

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

 

 
/ 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. 

 

Activitat Introducció a la venda en l’època del neuromàrqueting  

Alumnat 7 participants 

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

Durada / data 9 hores / 29 de gener i 5 de febrer 

 

Activitat Eines de LEAN per millorar la comunicació a les empreses 

Alumnat 9 participants 

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

Durada / dates 4.5 hores / 19 de febrer 
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Activitat Excel avançat 

Alumnat 14 participants 

Professorat Jordi Centelles, consultor i formador en tecnologies de la informació. 

Durada / data 9 hores / 19 i 26 de març 

 

Activitat PNL i estratègies d’influència 

Alumnat 13 participants 

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

Durada / dates 8 hores / 4 i 11 d’abril 

 

Activitat Construeix relacions i emocions poderoses. Jornada outdoor de 
coaching emocional 

Alumnat 7 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 / 21 de maig 

 

Activitat El costat humà del LEAN 

Alumnat 9 participants 

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

Durada / data 4.5 hores / 4 de juny 

 

Activitat Eines per a l’autoconeixement i ús del Test Disc 

Alumnat 7 participants 

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

Durada / dates 4,5 hores / 5 de novembre 

 

Activitat CRM i màrqueting digital  

Alumnat Matrícula oberta 

Professor Jordi Bartrolí, enginyer superior en Informàtica, consultor de tecnologia 
empresarials. CEO i fundador d’Enginyeria Informàtica Olot i Wide 
Horizons It Consulting 

Durada / data 9 hores / 19 i 26 de novembre 

 

Activitat Novetats Fiscals 2020 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 / 10 de desembre 
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/ ACTIVITATS NO REALITZADES 

 

Activitat Effective Negotiation Skills  

Alumnat 3 participants 

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

Durada / data 8 hores / 5 de març 

 

Activitat Indústria 4.0 = Digitalizació + Internet de les coses 

Alumnat 5 participants 

Professor Xavier Pi, Enginyer Industrial, pèrit judicial expert en informàtica 
industrial i TIC i membre de la Comissió Indústria 4.0. 

Durada / data 4.5 hores / 7 de maig 

 

Activitat Xarxes socials, com treure’n el màxim profit per al meu negoci  

Alumnat 4 participants 

Professor David Jané, dissenyador i programador de webs i jocs on-line. Fundador 
de Volcanic Internet amb més de 10 anys d’experiència en el món del 
màrqueting digital. 

Durada / data 4.5 hores / 18 de juny 

 

Activitat La web 3.0 – El Mobile marketing  

Alumnat 2 participants 

Professor Montserrat Peñarroya, especialista en màrqueting digital, directora de 
l’Institut d’Investigació 3iSIC. 

Durada / data 4,5 hores / 27 de setembre 

 

Activitat L’art de generar converses efectives i constructives 

Alumnat 5 participants 

Professor Joana Frigolé, psicòloga, Coach i Conferenciant. Autora del llibre “Posa 
llum a la teva vida. Genera emocions i converses constructives”. 
Llicenciada en Psicologia per la UAB. Coach certificada. 

Durada / data 9 hores / 15 i 22 d’octubre 

 

 

/ PROGRAMA D’EMPRENEDORIA  

 

Descripció Després de 12 anys formant emprenedors seguim amb l’objectiu de 
facilitar eines a les persones amb una idea de negoci per garantir l’èxit 
del seu projecte.  Les Sessions de Formació per a Emprenedors són 
obertes a tothom però van especialment dirigides a totes aquelles 
persones que volen iniciar un projecte empresarial o que l’han començat 
en els darrers 3 anys i volen consolidar-lo. 

 Aquest 2019 es divideixen en dos itineraris de formació: 



 

9 

Itinerari 1 – Formació transversal: amb sessions sobre comunicació, 
xarxes socials i màrqueting, venda on-line, gestió del temps o 
responsabilitat social empresarial. 

Aquest itinerari es farà només un cop al llarg de tot l’any, en horari de 
divendres al matí. 

Itinerari 2 – Creació de negoci: per a aquelles persones emprenedores 
que estan engegant el seu projecte i necessiten acompanyament i 
formació en temes de fiscalitat, documents i tràmits, impostos o previsió 
financera. 

Aquest itinerari es farà dos cops l’any: en horari de dimecres al matí, de 
gener a maig, i en horari de dimecres a la tarda, de setembre a 
desembre. 

Els itineraris es poden cursar de forma simultània o bé per separat, en 
funció de les necessitats de cada usuari. 

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 
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 

 

ITINERARI 1 – FORMACIÓ TRANSVERSAL 

Activitat Com treure el màxim rendiment del teu mòbil  

Alumnat  16 participants 

Professora Jordi Centelles 

Data /durada 4 hores / 25 de gener 

 

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

Alumnat  10 participants 

Professora David Jané 

Data /durada 4 hores / 22 de febrer 

 

Activitat Et cal finançament per al teu projecte? Coneix els productes 
financers actuals  

Alumnat  7 participants 

Professora Josep Lluís Navarro 

Data /durada 4 hores / 22 de març 

 

Activitat Vols conèixer com funciona una cooperativa?  

Alumnat  6 participants 

Professora Òscar Gussinyer i Judit Farrés 

Data /durada 4 hores / 26 d’abril 
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Activitat Màrqueting digital per a emprenedors  

Alumnat  29 participants 

Professora Txell Costa 

Data /durada 4 hores / 24 de maig 

 

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

Alumnat  4 participants 

Professora Dani Bernard 

Data /durada 4 hores / 21 de juny 

 

Activitat Responsabilitat social empresarial: fes el teu negoci socialment 
responsable  

Alumnat  7 participants 

Professora Patrícia Anglada 

Data /durada 4 hores / 25 d’octubre 

 

Activitat Aprendre a comunicar i transmetre el teu projecte: habilitats de 
comunicació  

Alumnat  Matrícula oberta 

Professora Albert Brosa 

Data /durada 4 hores / 29 de novembre 

 

Activitat Bon temps a la feina. Et sents satisfet/a amb l’ús del teu temps?  

Alumnat  Matrícula oberta 

Professora Pilar Aiguabella 

Data /durada 4 hores / 13 de desembre 

 

ITINERARI 2 – CREACIÓ DE NEGOCI 

Activitat Emprendre en clau de competències  

Alumnat  2 participants 

Professora Mariona Mañà i Ester Vila 

Data /durada 3 hores / 18 de setembre 

 

Activitat Treballa la teva idea de negoci: el Pla d’Empresa  

Alumnat  6 participants / 7 participants 

Professora Pilar Riol 

Data /durada 3 hores / 13 de febrer i 2 d’octubre 

 

Activitat Fent els números del teu negoci: anàlisi i previsió financer I  

Alumnat  7 participants / 12 participants 

Professora Salvador Figueras 
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Data /durada 3 hores / 6 de març i 16 d’octubre 

 

Activitat Fent els números del teu negoci: anàlisi i previsió financer II  

Alumnat  6 participants / 6 participants 

Professora Salvador Figueras 

Data /durada 3 hores / 13 de març i 23 d’octubre 

 

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

Alumnat  9 participants 

Professor Pilar Riol i Carme Juanola 

Durada / data 4 hores / 27 de març 

 

Activitat Formes jurídiques i societàries per crear una empresa  

Alumnat  5 participants / Matrícula oberta 

Professora Bettina Martínez 

Data /durada 3 hores / 10 d’abril i 20 de novembre 

 

Activitat Tot allò que et cal saber del règim general d’autònoms  

Alumnat  8 participants / Matrícula oberta 

Professora Glòria Castells 

Data /durada 3 hores / 8 de maig i 27 de novembre 

 

Activitat Saps com preparar els impostos a pagar?  

Alumnat  6 participants / Matrícula oberta 

Professora Anna Viñas 

Data /durada 3 hores / 29 de maig i 18 de desembre 

 

 

/ ACTIVITATS NO REALITZADES 

 

Activitat Emprendre en clau de competències  

Alumnat  4 participants 

Professora Mariona Mañà i Ester Vila 

Data /durada 3 hores / 30 de gener 

 

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

Alumnat  6 participants 

Professora Gemma Canalias 

Data /durada 4 hores / 25 d’octubre 
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Activitat Saps quins són els documents i tràmits per obrir el teu negoci? 

Alumnat  7 participants 

Professor Pilar Riol i Carme Juanola 

Durada / data 4 hores / 6 de novembre 

 

 

/ PROGRAMA AMB PIMEC 

 

Descripció 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. 

 Durant el 2019 s’han pogut portar a terme un total de 10 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 Com elaborar un pla de màrqueting digital 

Alumnat  19 participants 

Durada / data 50 hores / Del 7 de febrer al 19 de març 

 

Activitat Posicionament web / SEO 

Alumnat  18 participants 

Durada / data 60 hores / Del 4 d’abril al 16 de maig 

 

Activitat Xarxes socials 

Alumnat  10 participants 

Durada / data 30 hores / Del 27 de maig al 19 de juny 

 

Activitat Intermediate English Conversation (Grup I) 

Alumnat  20 participants 

Durada / data 25 hores / del 2 al 12 de juliol 

 

Activitat Intermediate English Conversation (Grup II) 

Alumnat  14 participants 

Durada / data 25 hores / del 2 al 12 de juliol 

 

Activitat Com parlar en públic 

Alumnat  15 participants 

Durada / data 20 hores / Del 24 d’abril al 22 de maig 
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Activitat Excel avançat 

Alumnat  17 participants 

Durada / data 30 hores / Del 25 de setembre a l’11 d’octubre 

 

Activitat Treball en equip 

Alumnat  8 participants 

Durada / data 30 hores / Del 26 de setembre al 31 d’octubre 

 

Activitat Gestió d’associacions 

Alumnat  12 participants 

Durada / data 15 hores / Del 28 d’octubre al 13 de novembre 

 

Activitat Llei de protecció de dades 

Alumnat  12 participants 

Durada / data 15 hores / Del 9 al 16 de desembre 
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/ PROGRAMES ESPECÍFICS PER A PROFESSIONALS __ 
 

 

/ PROGRAMA DE FORMACIÓ TURÍSTICA I EDUCATIVA DE LA 
GARROTXA  

Descripció Des de fa més de 15 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. 

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 desestacionalitzar-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 15 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 86 hores / Del 16 de setembre al 19 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 7 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 15 hores / Del 13 de febrer al 27 de març 

 

Activitat FORMACIÓ PERMANENT PEL SECTOR TURÍSTIC  

 

 El parc de les olors de Sant Joan les Fonts 

Alumnat 7 alumnes  

Professor Anna Escarpenter 

Durada / dates 1.5 hores / 7 de maig  
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Activitat  FORMACIÓ PERMANENT PER A GUIES 

 

 El nou camí per a vianants i bicicletes de Can Blanc a l’àrea de 
Santa Margarida 

Alumnat 8 alumnes  

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

Durada / dates 2.5 hores / 17 de desembre 

 

 Oix i Hormoier 

Alumnat 20 alumnes  

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

Durada / dates 7 hores / 17 de desembre 

 

Activitat  Volcà de Santa Margarida, Croscat i Pomareda 

Alumnat 20 alumnes  

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

Durada / dates 6 hores / 18 de desembre 

 

 

/ 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 2019 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. 

 

Activitat La gestió i la valoració del risc de trencament de l’arbrat en 
entorns urbans  

Alumnat 31 alumnes 

Professorat Gerard Passola, biòleg i consultor sènior en arboricultura.  

Durada / dates 24 hores / 5, 6 i 7 de febrer  

 

Activitat Direcció d’obra en paisatgisme i jardineria 

Alumnat 21 alumnes 



 

16 

Professorat Varis ponents 

Durada / dates 16 hores / Del 18 de març al 8 d’abril 

 

Activitat Redacció de pressupostos i d’informes d’arbrat 

Alumnat 19 alumnes 

Professorat Gustavo Marina 

Durada / dates 8 hores / 20 de juny 

 

Activitat Curs de Biodiversitat urbana i benestar 

Alumnat 12 alumnes 

Professorat Varis ponents 

Durada / dates 16 hores / Del 23 d’octubre al 16 de novembre 

 

Activitat Nou protocol de poda 

Alumnat Matrícula oberta 

Professorat Josep Selga 

Durada / dates 20 hores / 10, 11 i 12 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 Transformació dels patis de les escoles en jardins educatius 

Alumnat 101 alumnes 

Professorat Varis ponents  

Durada / dates 10 hores / 4 de juliol 

Aquesta jornada formava part dels Cursos d’Estiu de la FES.   

 

Activitat Biodiversiat urbana, la ciutat com a ecosistema. Propostes de 
gestió de flora ornamental. 

Alumnat 19 alumnes 
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Professorat Jaume Marlès  

Durada / dates 4 hores / 30 d’octubre 

Aquesta sessió formava part del Curs de Biodiversitat Urbana i Benestar.   

 

Activitat El verd urbà i la salut humana 

Alumnat 30 alumnes 

Professorat Pablo Knobel i Albert Bach  

Durada / dates 4 hores / 13 de novembre 

Aquesta sessió formava part del Curs de Biodiversitat Urbana i Benestar. 

 

 

/ ALTRES ÀMBITS PROFESSIONALS 

 

Justificació  Des dels seus inicis la FES ha vingut realitzant activitats formatives amb 
diverses entitats i organitzacions de la ciutat i de territoris propers amb 
l’objectiu d’aprofitar sinergies, compartir coneixement i arribar a un 
públic més nombrós.  

 Les entitats, centres i organitzacions amb qui hem col·laborat aquest 
2019 han estat: Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, Consulting MS 
i la Universitat de Vic. 

Objectius Aprofundir en àmbits professionals concrets i actualitzar coneixements, 
acostar la formació específica al territori i respondre a les demandes de 
diversos sectors.  

Destinataris Professionals de camps tan diversos com: disseny gràfic, il·lustració, 
hostalatge i restauració, educació primària i secundària. 

 

Activitat Curs de modelat en Zbrush  

Alumnat 11 alumnes 

Professorat Carles Vaquero, arquitecte per l’ETSA Barcelona i escultor. Escultor per 
a diversos fabricants europeus de personatges col·leccionables 
(Alexandros models, Pegaso Models, Knightmodels…), amb alguns 
encàrrecs dins la llicència de Marvel o DC. 

Docent en diversos cicles a l’EASD Olot. 

Objectius Assolir un nivell de coneixement suficient del programari per a que 
l’alumne sigui capaç d’evolucionar per ell mateix en l’ús d’aquestes eines 
digitals i en el paper que ocupen dins d’un procés de treball 
professional. 

Durada / dates 40 hores / Del 26 de març al 21 de maig  

Organitzadors FES i Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot 

 

Activitat Curs en higiene alimentària  

Alumnat 9 alumnes 

Professorat Magalí Ruiz, Llicenciada en Ciències Químiques. Consultora de Sistemes 
de Qualitat i Seguretat Alimentària. 

Objectius Aquesta sessió de formació en matèria d’higiene alimentària va 
adreçada als manipuladors d’aliments per tal d’assegurar el nivell de 
coneixements adequat en relació amb els requisits d’higiene, els 
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diferents agents i factors que poden contaminar i/o alterar els aliments i 
les repercussions de les seves actituds i comportaments en la salubritat 
dels aliments, per tal de garantir que executen pràctiques segures i 
correctes. 

Durada / dates 4 hores / 27 de març  

 

Activitat Impulsant l’educació física competencial: un model basat en 
l’aprenentatge cooperatiu i l’avaluació formativa  

Alumnat 10 alumnes 

Professorat Joan Arumí, Doctor en Educació Inclusiva. Professor de la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC. Membre del 
grup de formadors Coop d’efecte. 

 Gemma Torres, Doctora en Educació Inclusiva. Professora de la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC. Membre del 
grup de recerca d’educació física (GREF) i membre de formadors “Coop 
d’efecte”. 

Durada / dates 20 hores / Del 7 de novembre de 2019 al 4 de juny de 2020 

Organitzadors FES i Universitat de Vic 

 

 

/ 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 14 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 2019-2020 

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 2019 s’ha gestionat la bonificació de 109 treballadors de 41 empreses, per un 
valor global de 9.140,05 €. 

 

/ 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 2019 s’han rebut un total de sis sol·licituds i s’han pogut portar a terme en la 
seva totalitat. 

Accions realitzades: 

 

Activitat Arbust de nova generació 

Alumnat  29 alumnes 

Durada / data 8 hores / 18 i 20 de febrer 

Empresa Castelló 2000 S.A. (Castelló d’Empúries) 

 

Activitat Curs pràctic d’IRPF 

Alumnat  35 alumnes 

Durada / data 16 hores / Del 7 al 29 de març  

Empresa Diverses gestories d’Olot 
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Activitat Curs pràctic de manteniment de sistemes de reg 

Alumnat  9 alumnes 

Durada / data 10 hores / 2 i 4 d’abril 

Empresa Fisersa Ecoserveis (Figueres) 

 

Activitat Curs de servei de prevenció de blanqueig de capital 

Alumnat  14 alumnes 

Durada / data 4 hores / 31 de maig 

Empresa Diverses gestories d’Olot 

 

Activitat Hidràulica 

Alumnat  10 alumnes 

Durada / data 25 hores / Del 4 al 19 de juny 

Empresa Cales de Llierca S.A. (Argelaguer) 

 

Activitat Jardineria bàsica 

Alumnat  7 alumnes 

Durada / data 8 hores / 11 i 19 de novembre 

Empresa Montessori Palau (Girona) 

 

/ 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. 

Durant el 2019 hem engegat un Pla de Formació per a Masoliver Grup, un holding situat 
a Begudà (Sant Joan les Fonts) que agrupa 3 empreses diferents (Beveland, Comercial 
Masoliver i Holding Masoliver Olivas), amb un total de 190 treballadors/es.  

 

/ 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.  
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/ Acreditació pel Departament d’Educació 

 

La FES pot acreditar algunes de les accions formatives que organitza com a formació 
permanent pel Departament d’Educació 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 2019-20, 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, el curs de “Modelat en Zbrush” amb l’Escola d’Art, i el curs “Impulsant 
l’educació física competencial” amb la Universitat de Vic. 

 

/ 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 2019 15 alumnes han passat per l’Aula Mentor d’Olot. 

 

 

/ 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, les empreses també asseguren que es troben amb 
dificultats a l’hora de trobar persones qualificades que s’adaptin a les seves necessitats. 

És per aquests motius, entre d’altres, que el passat 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. 

Aquest 2019 el paper de la FES en el Pacte s’ha traduït en l’elaboració d’un pla de 
comunicació que inclou la presentació de la marca, l’elaboració d’una pàgina web i la 
realització d’una campanya de difusió a les xarxes socials. 
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També s’hi han incorporat noves empreses, com la multinacional Zoetis, o l’Associació 
d’Hostalatge de la Garrotxa i Turisme Garrotxa. 

 

/ 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 2019 s’han obert set convocatòries de beques d’entre 250 i 1.200 € amb un 
muntant de 45.976€ concedits (8.200€ més que l’any passat). S’han signat un total de 
51 convenis de col·laboració amb 42 empreses diferents (3 més que l’any anterior) i els 
beneficiaris han estat 53 estudiants matriculats a cicles formatius dels sector industrial i 
al de jardineria i floristeria de l’Institut La Garrotxa. 

 

/ 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 d’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 ja fa dos anys, durant el 2019 l’edifici de Can Monsà va 
obrir les portes durant 6 caps de setmana: 3 durant el mes de gener i 4 entre maig i 
juny. Tots, períodes previs als exàmens universitaris del primer i el segon semestre  per 
tal que els estudiants tinguessin un espai on treballar, i també pensant en els estudiants 
que s’havien de preparar les proves d’accés a la universitat. 

Durant el mes de gener els horaris d’obertura van ser els divendres, de 20 h a 24 h, i 
els dissabtes i diumenges de 15 h a 24 h (66 hores en total). 

Durant els mesos de maig i juny es va obrir només els dissabtes, de 9 h a 18 h (36 
hores en total). 
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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. 

En el període d’obertura del mes de gener van ser 61 els estudiants que van fer ús del 
servei, mentre que durant els caps de setmana de maig i juny van ser 4 estudiants. 

La poca afluència d’usuaris en l’edició dels Espais Oberts d’aquest any albira que serà la 
última vegada que s’ofereix aquest servei. 

/ 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 tres 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, el Consorci d’Acció Social de la 
Garrotxa o el propi Ajuntament d’Olot, entre d’altres. 

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. Fins al punt que algunes entitats de les que hi tenen la 
seu han hagut de buscar espais en altres equipaments per a poder portar-hi a terme 
algunes activitats, per manca d’espai. 

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 14 de juny a la tarda es va realitzar per quarta vegada una Jornada de Portes Obertes 
amb un programa d’actes organitzat per totes les entitats amb seu a l’edifici. 

Des de la FES vam convidar Imma Marín, mestre especialitzada en educació i 
comunicació a través del joc, amb la conferència “El joc com a element transformador 
de l’educació”, a la que hi van assistir 22 persones. 

 

 

/ 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. 

La representant a la comissió tècnica de la CETS per part de la FES és la Marta 
Fontaniol. 
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/ 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. 

La representant a la comissió de formació de l’Ajuntament 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. 

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. 

La 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) dona 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.  

La representant a l’assemblea d’Adrinoc és la seva directora, l’Ariadna Villegas.  

 

/ 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. 

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.  
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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. 

La representant al CEM, per part de la FES, és la Marta Figueras. 

 

/ 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. 

La representant a la comissió de formació de l’Ajuntament d’Olot és la Marta Figueras.  
 

/ Integra 

Des de fa 3 anys Can Monsà acull un Itinerari Formatiu Específic en Auxiliar en vendes i 
atenció al públic del CEE Joan XXIII d’Olot. 

Per al curs 2019-20 són 3 els cursos que s’estan fent a Can Monsà (primer, segon i 
tercer), amb un total de 24 alumnes.  

 

/ Fundació Impulsa 
 

La Fundació Impulsa va néixer a la comarca d’Osona de la mà d’un grup de joves 
empresaris moguts amb l’objectiu de proporcionar una formació tècnica de qualitat a 
estudiants sense recursos, o que no podien gastar-se diners en la seva educació.  

Amb el suport de diversos col·laboradors públics i privats l’objectiu d’Impulsa és 
contribuir al desenvolupament d’aquests joves per realitzar-se com a professionals 
qualificats i, a mitjà termini, enriquir el teixit empresarial de la comarca. 

Des de l’any 2018 la Fundació Impulsa té una branca de col·laboració a la comarca de la 
Garrotxa, també de la mà d’empresaris privats. I, igual que a Osona, compta amb la 
col·laboració d’agents del territori per teixir sinergies i treballar de forma conjunta. 

Per al curs 2019-20 la FES i Impulsa han renovat el conveni de col·laboració signat el 
2018 pel seu programa de formació grupal adreçat als joves becats de la Garrotxa. Una 
formació complementària a la seva formació acadèmica que gira entorn a la 
comunicació i les habilitats personals. 

La formació va a càrrec de Ranura i es porta a terme a Can Monsà. 
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/ ANNEX I  
La FES en xifres __________ 
 
 

 UNIVERSITAT 

  Cursos de postgrau M H D h  V.G V.P V.A V.S 

1 19044 Postgrau en vulcanologia (8ª ed.) 21 8 13 125,0  4,84 4,66 4,89 4,74 

2 19001 
Diploma de Postgrau en Il·lustració Científica de 
Ciències Naturals 15 2 13 348,0          

  Cursos d'estiu          

3 19052 La guerra civil espanyola a Catalunya: 1936-1939 18 12 6 15,0  4,60 4,80 4,86 4,57 

4 19053 
Curs d'estiu en Artteràpia per a mestres i 
educadors (4a edició) 8 2 6 14,0  4,65 5,00 4,67 4,50 

5 19056 
Transformació dels patis de les escoles en jardins 
educatius (jornada PATT) 101 18 83 10,0  4,65 4,54 4,50   

6 19058 
Educació no directiva i vivencial, etapa de 3 a 12 
anys (UdG) 12 0 12 20,0  4,71 5,00 4,44 4,67 

            

 TOTAL   175 42 133 532,0  4,69 4,80 4,67 4,62 

 EMPRESA 

  Seminaris empresarials          

7 19002 
Introducció a la venda en l'època del 
neuromàrqueting 7 7 0 9,0  4,40 4,80 4,60 4,40 

8 19003 
Eines de LEAN per millorar la comunicació a les 
empreses 9 4 5 4,5  4,56 4,78 4,11 4,56 

9 19005 Excel Avançat 14 5 9 9,0  4,14 4,43 4,57 4,50 

10 19006 PNL i estratègies d'influència 13 3 10 9,0  4,64 4,69 4,69 4,42 

11 19008 
Construeix relacions i emocions poderoses - 
Jornada outdoor de coaching 7 3 4 9,0  4,83 5,00 5,00 5,00 

12 19009 El costat humà del LEAN 9 6 3 4,5  4,63 4,67 4,44 4,67 

13 19013 Eines per a l'autoconeixement i ús del test disc 7 1 6 4,5  4,71 5,00 4,71 4,43 

14 19015 Novetats fiscals 2020 11 5 6 4,5  4,70 4,82 4,82 4,82 

   77 34 43 54,0  4,58 4,77 4,62 4,60 

  Sessions de formació per a Emprenedors          

  Itinerari 1: formació transversal          

15 19025 Com treure el màxim rendiment del teu mòbil 16 3 13 4,0  4,84 4,91   4,84 

16 19026 
Tens web? Vols vendre per internet? Quina és la 
millor manera de fer-ho? 10 1 9 4,0  4,50 4,87   4,87 

17 19027 
Et cal finançament per al teu projecte? Saps quins 
són els productes actuals? 7 4 3 4,0  3,80 4,00   3,80 

18 19028 Vols conèixer com funciona una cooperativa? 6 3 3 4,0  5,00 4,69   4,69 

19 19029 Màrqueting digital per a emprenedors 29 9 20 4,0  4,90 5,00   4,90 

20 19030 
Com treure profit de la creativitat i la innovació 
per al meu projecte? 4 1 3 4,0  5,00 5,00   5,00 

21 19031 
Responsabilitat social empresarial: fes el teu 
negoci socialment responsable 7 3 4 4,0  4,64 4,82   4,29 

22 19033 
Aprendre a comunicar i transmetre el teu 
projecte: habilitats de comunicació 10 1 9 4,0  4,82 4,68   4,37 

23 19034 
Bon temps a la feina. Et sents satisfet/a amb l'ús 
del teu temps? 10 2 8 4,0  4,85 4,72   4,72 

  
 99 27 72 36,0  4,71 4,74   4,61 

  Itinerari 2: creació de negoci - matins          

            

24 19018 Treballa la teva idea de negoci: el Pla d'Empresa 6 2 4 3,0  5,00 5,00   4,59 

25 19019 
Fent els números del teu negoci: anàlisi i previsió 
financera I 7 1 6 3,0  5,00 5,00   4,46 

26 19020 
Fent els números del teu negoci: anàlisi i previsió 
financera II 6 1 5 3,0  5,00 5,00   5,00 
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27 19021 
Saps quins són els documents i tràmits per obrir 
el teu negoci? 9 5 4 3,0  5,00 5,00   5,00 

28 19022 
Formes jurídiques i societàries per crear una 
empresa 5 2 3 3,0  4,75 4,50   4,50 

29 19023 
Tot allò que et cal saber del règim general 
d'autònoms 8 3 5 3,0  4,54 4,54   4,69 

30 19024 Saps com preparar els impostos a pagar? 6 3 3 3,0  4,68 4,68   5,00 

  
 47 17 30 21,0  4,85 4,82   4,75 

  Itinerari 1: creació de negoci - tardes          

31 19035 Emprendre en clau de competències 2 0 2 3,0  5,00 5,00   5,00 

32 19036 Treballa la teva idea de negoci: el Pla d'Empresa 7 3 4 3,0  4,64 5,00   5,00 

33 19037 
Fent els números del teu negoci: anàlisi i previsió 
financera I 12 5 7 3,0  4,55 4,59   4,06 

34 19038 
Fent els números del teu negoci: anàlisi i previsió 
financera II 6 3 3 3,0  4,79 4,79   4,16 

35 19040 
Formes jurídiques i societàries per crear una 
empresa 10 4 6 3,0  4,62 4,37   4,62 

36 19041 
Tot allò que et cal saber del règim general 
d'autònoms 10 3 7 3,0  4,37 4,37   4,06 

37 19042 Saps com preparar els impostos a pagar? 7 3 4 3,0  3,96 4,37   4,16 

  
 54 21 33 21,0  4,56 4,64   4,44 

  Programa amb PIMEC          

38 19060 Com elaborar un pla de màrqueting digital 19 6 13 50,0          

39 19062 Posicionament web SEO/SEM 18 6 12 60,0          

40 19063 Xarxes socials  10 3 7 30,0          

41 19064 Intermediate English Conversation 20 3 17 25,0          

42 19107 Intermediate English Conversation 14 2 12 25,0          

43 19065 Com parlar en públic 15 9 6 20,0          

44 19105 Excel avançat 17 2 15 30,0          

45 19106 Treball en equip 7 0 7 30,0          

46 19061 Gestió d'associacions 12 2 10 15,0          

47 19116 Llei de protecció de dades 13 3 10 15,0          

   145 36 109 300      

 TOTAL   597 177 420 964,0  4,68 4,76 4,64 4,60 

 PROGRAMES ESPECÍFICS PER A PROFESSIONALS 

  Formació per al sector turístic          

48 19016 
Curs de Coneixement del sector turístic de la 
Garrotxa 7 1 6 15,0  4,50 5 5 5 

49 19077 
Formació permanent: parc de les olors de Sant 
Joan les Fonts 7 2 5 1,5          

50 19078 Formació permanent: carril-bici Can Blanc 8 2 6 2,5          

51 19046 Curs de Bon Coneixedor de la Garrotxa 15 9 6 86,0  4,38 4,58 4,75 4,75 

52 19114 Oix i Hormoier 15 7 8 7,0  4,60 4,60 4,60   

53 19115 Volcà de Santa Margarida 19 9 10 6,0  4,63 4,50 4,50   

  
 71 30 41 118  4,53 4,67 4,71 4,88 

  Enginyers de forests i tècnics de jardineria          

54 19045 Direcció d'obra en paisatgisme i jardineria 21 14 7 16,0  4,56 4,36 4,71 4,46 

55 19047 Nou protocol de poda 25 20 5 20,0  4,62 5,00 4,81 4,38 

56 19048 Risc de trencament de l'arbrat 31 28 3 24,0  4,55 4,86 4,59 4,50 

57 19049 Biodiversitat urbana i benestar 12 11 1 16,0  3,86 4,18 4,43 4,29 

58 19073 Redacció de pressupostos d'arbrat 19 13 6 8,0  4,64 4,69 4,81 4,88 

   108 86 22 84,0  4,45 4,62 4,67 4,50 

  

Professionals del disseny gràfic, arquitectes, 
fotògrafs, etc.                  

59 19050 Curs de modelat en Zbrush 12 7 5 40,0  4,86 5,00 4,88 4,88 

   12 7 5 40,0  4,86 5,00 4,88 4,88 

            



 

29 

  Manipuladors d'aliments                  

60 19051 Curs en higiene alimentària 9 1 8 4,0  4,88 4,89 5,00 4,89 

   9 1 8 4,0  4,88 4,89 5,00 4,89 

  Docents                  

61 19108 
Impulsant l'educació física competencial (UVic-
UCC) 11 4 7 20,0          

   11 4 7 20,0  0,00 0,00 0,00 0,00 

 TERTÚLIES D'IDIOMES 

  Tertúlies d'anglès          

62 19081 Anglès inicial, 1er trimestre 11 1 10 10          

63 19082 Anglès inicial, 2on trimestre       10          

64 19083 Anglès inicial, 3er trimestre       10          

 19084 Anglès inicial, anual 1 0 1            

65 19085 Anglès mig, 1er trimestre 6 3 3 10          

66 19086 Anglès mig, 2on trimestre       10          

67 19087 Anglès mig, 3er trimestre       10          

 19088 Anglès mig, anual 6 1 5            

68 19089 Anglès alt, 1er trimestre 7 3 4 10          

69 19090 Anglès alt, 2on trimestre       10          

70 19091 Anglès alt, 3er trimestre       10          

 19092 Anglès alg, anual 5 2 3            

  
 36 10 26 90  0 0 0 0 

  Tertúlies de francès          

71 19094 Francès inicial, 2on trimestre       10          

72 19095 Francès inicial, 3er trimestre       10          

73 19097 Francès mig, 1er trimestre 8 2 6 10          

74 19098 Francès mig, 2on trimestre       10          

75 19099 Francès mig, 3er trimestre       10          

 19100 Francès mig, anual 4 1 3            

76 19102 Francès alt, 2on trimestre       10          

77 19103 Francès alt, 3er trimestre       10          

  
 12 3 9 70  0 0 0 0 

 FORMACIÓ INCOMPANY 
78 19056 Arbust de nova generació 29 29 0 8,0  4,56 4,72 4,45 4,45 

79 19075 Curs pràctic de manteniment de sistemes de rec 9 8 1 10,0  4,38 4,76 4,68 4,63 

80 19074 Hidràulica 10 10 0 25,0  4,71 5,00 5,00 5,00 

81 19057 Curs d'IRPF 35 17 18 16,0  4,66 4,88 4,85 4,77 

82 19080 Blanqueig de capital 14 9 5 4,0  4,25 4,82 4,38 4,38 

83 19111 Jardineria bàsica 7 6 1 8,0  4,63 4,37 4,63 4,46 

  
 104 79 25 71  4,53 4,76 4,67 4,62 

 TOTAL   363 220 143 497  4,65 4,79 4,79 4,75 

 TOTAL GENERAL 960 397 563 1461  4,66 4,77 4,72 4,68 

            

 M Matrícules          

 H Homes          

 D Dones          

 h Hores          

 V.G. Valoració Global          

 V.P. Valoració Professorat          

 V.A. Valoració Atenció rebuda          

 V.S. Valoració Seu física          

   Activitat en curs i amb acabament el 2020          

 
 
 



 

30 

ACTIVITATS ANUL·LADES 

  Seminaris i cursos empresarials     

1 19004 Effective Negotiation Skills 3 1 2 8,0 

2 19007 Indústria 4.0 = Digitalització + Internet de les coses 5 4 1 4,5 

3 19010 Xarxes socials, com treure'n el màxim partit per al meu negoci 4 1 3 4,5 

4 19011 La web 3.0 - El mobile marketing 2 1 1 4,5 

5 19012 L'art de generar converses efectives i constructives 5 0 5 9,0 

6 19014 CRM i màrqueting digital 4 2 2 9,0 

       

  Sessions per a emprenedors     

7 19017 Emprendre en clau de competències 4 1 3 3,0 

8 19032 Eines TIC per a emprenedors, recull d'eines útils per al teu negoci 6 1 5 4,0 

9 19039 Saps quins són els documents i tràmits per obrir el teu negoci? 7 2 5 3,0 

  
 

    

  PIMEC     

10 19061 Gestió d'associacions 6 2 4 15,0 

       

  Formació per al sector turístic     

11 19054 
Comunicació de la sostenibilitat des de les empreses turístiques 
rurals 2 0 2 3,0 

12 19055 
Jornada PATT -  Acreditacions per a la gestió de la qualitat en 
l'empresa turística 0 0 0 3,0 

13 19079 Formació permanent: visita a Les Planeses 11 1 10 2,5 

       

  Cursos d'estiu     

14 19076 
El GeoGebra com a eina per desenvolupar la competència 
matemàtica (UVic) 4 0 4 5,0 

15 19066 Mindfulness com a eina de comunicació (2a edició) 7 2 5 15,0 

       

  Tertúlies d'anglès i francès     

16 19093 Francès inicial, 1er trimestre 2 1 1 10 

17 19101 Francès alt, 1er trimestre 3 1 2 10 

       

   TOTAL 75 20 55 113,0 
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/ 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. 

 

 

Cartell del Postgrau en Il·lustració Científica de Ciències Naturals. Enviat a totes les escoles i 
centres d’estudis superiors de Belles Arts de Catalunya, així com a facultats de Biologia, 
Veterinària o Ciències Ambientals, entre d’altres. 
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Díptic Postgrau en Vulcanologia. Enviat a 300 centres de recerca, facultats i persones 
interessades en geologia de tot l’estat. 
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Punt de llibre dels Espais Oberts a Can Monsà. Repartit per tota la ciutat i també publicat com 
anunci en la revista local. 
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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. 
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Portada i contraportada del programa de Sessions de Formació per a Emprenedors 2019. Els 
exemplars es reparteixen en diferents punts de la ciutat d’Olot. 
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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. 
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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. 


