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

GRAN INTERÈS PEL POSTGRAU DE VULCANOLOGIA
Hem tancat amb èxit la novena edició del Postgrau en Vulcanologia, dirigit per Joan
Martí Molist i Adelina Geyer Traver. 23 alumnes provinents d’arreu del món han
combinat les classes teòriques amb les sortides de camp a diferents afloraments del
camp volcànic gironí.
Aquesta edició ha despertat molt d’interès als mitjans de comunicació degut a la
recent erupció del volcà Cumbre Vieja 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 novembre seguim amb el curs de Costos directes i indirectes per a fer
pressupostos, els dies 16 i 18 de novembre.
Encara sou a temps d’apuntar-vos!!!
Trobareu més informació a la nostra web. Us hi esperem!

NOVA SECCIÓ A LA PÀGINA WEB
La FES al dia és la nova secció de la nostra pàgina web. Aquí hi trobareu notícies,
recomanacions, articles i altres informacions que us poden ser d’interès.

Podeu accedir a aquesta secció des del menú de la pàgina d’inici.
Esperem que us agradi!!!

SEGUIU-NOS A LES XARXES SOCIALS!!!
La FES està present a les xarxes socials, i ens agradaria que ens seguíssiu!!!
Hi trobareu totes les nostres novetats!

Us deixem els links aquí:
Facebook
Twitter
Instagram
Linkedin
Us hi esperem!
Moltes gràcies!!!

> PARAL·LELS




Ja han començat de nou els Grans Interrogants de la Ciència. Podeu consultar el programa del XV Cicle de conferències 21-22
aquí. Les xerrades són els divendres a les 19h.
Podeu consultar totes les activitats culturals organitzades a Olot a la revista el Plafó.
Torna el Lluèrnia! El festival del foc i de la llum es realitza a Olot del 12 al 27 de novembre.

> CALENDARI
AQUEST NOVEMBRE ET PROPOSEM...
SESSIONS PER A EMPRENEDORS
> 3 de novembre
· Saps com preparar els impostos a pagar? Coaching financer

SEMINARIS EMPRESARIALS
> 16 i 18 de novembre
· Costos directes i indirectes per fer pressupostos

JORNADA PATT
> 29 de novembre
· L’arboricultura urbana, una professió de futur

I PEL MES DE DESEMBRE:

SEMINARIS EMPRESARIALS
> 14 de desembre
· Novetats fiscals pel 2022 i tancament comptable i fiscal de l’exercici anual

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://linktr.ee/fesolot

