
Si no ho veus correctament mira'l al navegador clicant aquí 
Si vols deixar de rebre aquest butlletí clica aquí  

 

CURS DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS 

 

Aquesta tardor comencem amb força amb un curs que us ajudarà a comprendre el 

concepte d’eficiència energètica i identificar les possibilitats d’intervenció en els edificis 

existents, conèixer les tècniques elementals de la rehabilitació energètica i les possibilitats 

per a la millora de l’eficiència energètica. 

 
El curs és subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya (Conforcat), i 

tindrà una durada de 40 hores. Les inscripcions pel curs de rehabilitació energètica d’edificis 

ja estan obertes, i teniu fins el 17 de setembre per apuntar-vos. 

 
 
  

TORNEM A ENGEGAR ELS SEMINARIS EMPRESARIALS 

 

Durant tot l’any oferim formació de curta durada, pensada per a professionals de petites i 
mitjanes empreses: directius, càrrecs intermedis i professionals. 
 
Aquest octubre seguim amb els cursos programats per aquest 2021: Gestió d’equips 
remots, Costos directes i indirectes per a fer pressupostos i Novetats fiscals 2022. 
 
Trobareu més informació a la nostra web. Us hi esperem! 
 
  

SEGUIM AMB LA NOSTRA OFERTA UNIVERSITÀRIA 

 

Fa anys que la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot ofereix formació universitària a la 
comarca de la Garrotxa. 
 
Les dues propostes que us presentem per aquesta tardor són el Postgrau en Vulcanologia, 
que enguany arriba a la seva novena edició, i el Postgrau en Arboricultura Urbana, que 
oferim per segon any consecutiu.  
 
A més, estem treballant per oferir noves propostes, que descobrirem ben aviat!! 
Estigues atent a les nostres xarxes i a la pàgina web.  

EL POSTGRAU EN ARBORICULTURA URBANA, ARA EN FORMAT HÍBRID 

 

Després de l’èxit de la primera edició, torna aquest curs 2021-22 el Postgrau en 

Arboricultura Urbana, dirigit per Gerard Passola i Josep Selga, dos dels biòlegs més 

reconeguts arreu del país per la seva tasca en l’arboricultura urbana. 

  
El postgrau començarà el 5 d’octubre, i s’ofereix en format híbrid, de manera que els 

alumnes podran escollir si les sessions que no són de presencialitat obligatòria les volen 

seguir des de les aules de la FES o en streaming. 

  

https://olot.mx-router-i.com/web_version/nqk8d3/xxztdbd-
https://olot.mx-router-i.com/unsubscribe/nqk8d3/send_email_confirmation?token=xxztdbd-
https://olot.mx-router-i.com/c/nqk8d3/xxztdbd-/76zazr5ykbc
https://olot.mx-router-i.com/c/nqk8d3/xxztdbd-/zzpqhmflnxu
https://olot.mx-router-i.com/c/nqk8d3/xxztdbd-/sdm1su-v6dq
https://olot.mx-router-i.com/c/nqk8d3/xxztdbd-/xnveou1elcq
https://olot.mx-router-i.com/c/nqk8d3/xxztdbd-/x4wtopxkyzo
https://olot.mx-router-i.com/c/nqk8d3/xxztdbd-/sjtjvfj3flc
https://olot.mx-router-i.com/c/nqk8d3/xxztdbd-/sjtjvfj3flc
https://olot.mx-router-i.com/c/nqk8d3/xxztdbd-/od5v7qfnjxu


> PARAL·LELS 

• Ja podeu consultar el Plafó d’aquest mes, on hi ha recollides totes les activitats culturals programades a Olot per als propers 
dies. La portada d’aquest setembre està dedicada a la imatge de tardor d’Olot Cultura, obra de l’artista olotí Rice. Destaquen  el 
cicle dedicat a Víctor Català, les noves exposicions dels Museus d’Olot i la festa d’obertura de la temporada cultural 2021-2022. 

• El toc de ciència és un Festival de cultura científica de la Garrotxa que tindrà lloc a Olot el proper dissabte 25 de setembre de 
2021. Dos bars de la ciutat acullen aquest festival, on científics garrotxins expliquen les seves investigacions a través de breus 
xerrades interactives amb un joc final. El Festival s’emmarca en la Nit Europea de la Recerca. 

> CALENDARI 

AQUEST SETEMBRE ET PROPOSEM... 

SECTOR TURÍSTIC 
 

> Inici 15 de setembre: Curs de Bon Coneixedor de la Garrotxa (edició 2021) 

SESSIONS PER A EMPRENEDORS 

> 29 de setembre: Bon temps a la feina. Et sents satisfet/a amb l'ús del teu temps?  

  

  

I PEL MES D'OCTUBRE: 

SESSIONS PER A EMPRENEDORS 

> 1 d'octubre 
· Vols idees per al teu negoci? Taller de pluja d’idees 

 

> 6 d'octubre 
· El Pla d’empresa i els documents i tràmits necessaris per obrir un negoci 

 

> 8 d'octubre 
· Fent els números del teu negoci: previsió i anàlisi financera 

 

> 13 d'octubre 
· Planificació i gestió de la tresoreria 

 

> 15 d'octubre 
· Màrqueting Digital, el procés de captació de clients pels canals de l’era digital 

 

> 19 d'octubre 
· Gestió d’equips remots 

 

> 20 d'octubre 
· Et cal finançament per al teu projecte o negoci? Saps quins són els productes financers actuals? 

 

> 29 d'octubre 
· Instagram Business: es poden augmentar les vendes a través d’Instagram? 

  

  

ALTRES ACTIVITATS DESTACADES: 

UNIVERSITATS 

> Inici: 18 d'octubre 

Postgrau en Vulcanologia – 9a edició 

 

> Inici: 5 d'octubre 

Postgrau en Arboricultura urbana – 2a edició 

  

 

  

No trobes el que busques? 

Mira aquí tot el que hem programat per a tu! 

Fundació d'Estudis Superiors d'Olot 

C/ Joan Pere Fontanella, 3 - 17800 Olot 

T 972 26 21 28 - fes@olot.cat  
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