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 OCTUBRE, MES DE POSTGRAUS A LA FES 

 

 

Els postgraus de la FES comencen aquest mes d’octubre!  

 

El Postgrau en Arboricultura Urbana, dirigit per Gerard Passola i Josep 

Selga, comença el 5 d’octubre en format híbrid com a novetat 

d’enguany. Els alumnes podran escollir si segueixen les sessions que no 

són de presencialitat obligatòria des de les aules de la FES o en 

streaming online. 

 

El Postgrau en Vulcanologia, que enguany arriba a la seva novena edició, 

comença el 18 d’octubre, aquest any amb més rellevància que mai 

degut a la recent erupció del volcà de La Palma. 

 

  

SEGUIM AMB 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! 

 
  
 
 
  

ÚLTIMES SESSIONS PER A EMPRENEDORS DE L’ANY 

 

Fins el 3 de novembre segueix el programa de Sessions de Formació per 

a Emprenedors amb  formació específica dirigida a totes aquelles 

persones que volen iniciar un projecte empresarial o que l’han 

començat en els darrers 3 anys i volen consolidar-lo. 

 

Sessions gratuïtes, de 5 hores de durada cadascuna, els dimecres i els 

divendres de 9 h a 14 h. 

 

La FES ofereix aquesta formació en col·laboració amb el Servei 

d’Emprenedoria de Dinàmig, que ajuda a les persones emprenedores 

que volen engegar el seu propi projecte. 

  

 
 
 
 
 
 

 

https://olot.mx-router-i.com/web_version/nqk8d3/xxztdbd-
https://olot.mx-router-i.com/unsubscribe/nqk8d3/send_email_confirmation?token=xxztdbd-
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https://olot.mx-router-i.com/c/nqk8d3/xxztdbd-/zzpqhmflnxu
https://olot.mx-router-i.com/c/nqk8d3/xxztdbd-/sdm1su-v6dq
https://fes.olot.cat/que-fem/cursos/sessions-de-formacio-per-a-emprenedors-2020/
https://fes.olot.cat/que-fem/cursos/sessions-de-formacio-per-a-emprenedors-2020/
https://empresa.dinamig.cat/
https://empresa.dinamig.cat/


  

> PARAL·LELS 

• Després d’un any de descans per culpa de la Covid, torna la Fira de Sant Lluc a Olot! Serà el cap de setmana del 17 i 18 d’octubre. 
Aquesta mostra acull la fira ramadera, el mercat d’artesania, el mercat d’andròmines, la fira del dibuix, la fira del vehicle d’ocasió 
i moltes altres activitats! Consulteu tota la programació aquí. 

• Les Jornades Europees del Patrimoni celebren 30 anys! El cap de setmana del 8, 9 i 10 d’octubre centenars de municipis, museus, 
monuments, associacions i entitats culturals d’arreu del territori obren les portes de casa seva per donar a conèixer el nostre 
passat i la nostra identitat cultural. Podeu consultar totes les propostes aquí. 

 

> CALENDARI 

AQUEST OCTUBRE ET PROPOSEM... 

SESSIONS PER A EMPRENEDORS 

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

 

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

 

> 22 d'octubre 
· Formes jurídiques i societàries per crear una empresa 
 

> 20 d'octubre 
Tot allò que et cal saber del règim general d’autònoms 
 

 

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

  

SEMINARIS EMPRESARIALS 

 

> 19 d'octubre 
· Gestió d’equips remots  

  

I PEL MES DE NOVEMBRE: 

SESSIONS PER A EMPRENEDORS 

> 3 de novembre 
· Saps com preparar els impostos a pagar? Coaching financer 

 
 

SEMINARIS EMPRESARIALS 

 

> 16 de novembre 
· Costos directes i indirectes per fer pressupostos 

  

  

ALTRES ACTIVITATS DESTACADES: 

SETMANA DE LA VULCANOLOGIA 

 
Sis vulcanòlegs internacionals faran estada a Faberllull, coincidint amb el 9è Curs de Postgrau de Vulcanologia que organitza 

la Fundació d’Estudis Superiors (FES). Parlaran de l’erupció de La Palma i dels volcans de la Garrotxa en diverses activitats 

obertes al públic, que també comptaran amb vulcanòlegs catalans de referència internacional com Joan Martí o l’olotí Xavier 

de Bolós. 
 

Del 18 al 31 d’octubre del 2021 arriba a Olot la 9a edició del Curs de Postgrau Internacional de Vulcanologia, 

que organitzem la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i la Fundació Universitat de Girona, amb la col·laboració 

de Geociències Barcelona – CSIC, la International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's 

Interior (IAVCEI), el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, la Diputació de Girona, la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial de la UdG i l’Ajuntament d’Olot. 

 

 

  

https://www.descobreixolot.cat/fira-de-sant-lluc-olot/
http://patrimoni.gencat.cat/ca/jep2021/agenda
https://olot.mx-router-i.com/c/nqk8d3/xxztdbd-/cxbeve5f5we
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Dirigida acadèmicament per Joan Martí i Adelina 

Geyer, professors d’investigació del Consell 

Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), la 

formació explicarà el funcionament dels volcans, 

els riscs associats que comporten i també els 

beneficis. Més d’una vintena de persones de 

diverses procedències combinaran les sessions 

teòriques amb la visita als afloraments, i 

analitzaran amb detall la integració dels volcans 

en la societat. 

 
Coincidint amb el curs de postgrau, i com a 

novetat, la residència Faberllull convida enguany 

sis especialistes en vulcanologia en una estada 

temàtica del 15 al 22 d’octubre. Els experts (António Brum Da Silveira, Ármann Höskuldsson, Joan Andújar, 

Gerardo Aguirre, Thor Thordarson i Bruno Scaillet) provenen d’Islàndia, Portugal, Mèxic i França, i participaran en 

la Setmana de la Vulcanologia a Olot, un conjunt d’activitats obertes al públic, coordinades per l’Espai Cràter amb 

l’objectiu de posar en valor el paisatge volcànic de la Garrotxa i fomentar la divulgació científica. 

 
Les activitats de la Setmana de la Vulcanologia a Olot són organitzades per l’Ajuntament d’Olot, Geociències 

Barcelona – CSIC, l’Espai Cràter i Faberllull, amb el suport de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, Olot 

Cultura, SIGMA, PEHOC, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i Tosca, Serveis Ambientals, d’Educació 

i Turisme. 
 
 
  

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  

 

 

 

 

https://www.olot.cat/pl387/ajuntament/campanyes-programes-i-plans/id29/setmana-de-la-vulcanologia-a-olot-l-impacte-dels-volcans-en-la-societat.htm
https://olot.mx-router-i.com/c/nqk8d3/xxztdbd-/am2pvj9zwie
mailto:fes@olot.cat

