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

ÚLTIMES PLACES PER A LES CLASSES DE CONVERSA EN ANGLÈS I FRANCÈS
Les classes de conversa de la FES neixen amb l’objectiu d’oferir un espai on conversar en
anglès o francès i guanyar vocabulari, corregir els errors gramaticals i millorar l’expressió
oral. Enguany s’ofereixen en format online.
El grup de francès és de nivell mig, conduit per Marta Guitart, llicenciada en Filologia
Romànica, i serà els dimecres a la tarda, de 19.30h a 20.30h, a partir del 19 de gener.
D’anglès s’obren dos grups: nivell inicial i nivell mig/alt. Seran els dilluns a la tarda, de
17.30h a 18.30h el nivell inicial, i de 19.00h a 20.00h el nivell mig-alt.
Seran sessions de conversa disteses i amb grups reduïts per a aquelles persones que ja tenen coneixements de l’idioma escollit
i que volen mantenir-ne el nivell.
Encara us podeu apuntar, directament a la nostra web, a fes@olot.cat o trucant al 972 26 21 28.

16 ANYS DE FORMACIÓ PER A L’EMPRENEDORIA
El programa de formació per l’emprenedoria neix de les necessitats que es detecten
des del Servei d’Assessorament que ofereix DinàmiG i arriba, aquest 2022, a la 16a
edició.
L’oferta, de 60 hores de formació, es concentra en 6 setmanes, els dimecres i els
divendres al matí, i es repetirà dos cops l’any: del 24 de febrer al 6 d’abril i del 28 de
setembre al 4 de novembre.
Gestió del temps, el pla d’empresa, un taller d’idees, anàlisi i previsió financera,
màrqueting digital, formes de finançament, règim d’autònoms o Instagram són
algunes de les propostes que inclou el programa d’Emprenedoria 2022.
El programa està dividit en cinc apartats: Preparació, Planificació, Finançament, Tràmits i obligacions i Comunicació. Es pot fer el
programa complet o només les sessions que us interessin.
Totes les sessions són gratuïtes i es fan a la seu de la FES (edifici Can Monsà – C/ Joan Pere Fontanella, 3 d’Olot).
Més informació i inscripcions a fes@olot.cat – 972 26 21 28

NOU CURS D’ARTTERÀPIA: RECURSOS CREATIUS PEL TREBALL AMB PERSONES
El curs d’Artteràpia RECURSOS CREATIUS PEL TREBALL AMB PERSONES: escoltar per reobrir a
una altra mirada va dirigit als professionals que treballen en els camps de l’educació, la salut
i l’àmbit comunitari, i que desitgen generar recursos per aplicar a la seva pràctica professional
que els permetin un acompanyament, una escolta més amplia i una possibilitat de resolució
diferent de les dificultats del dia a dia.
El curs es farà de manera presencial a Can Monsà, el divendres 11 i dissabte 12 de febrer de
2022. Trobareu més informació aquí. Us podeu inscriure directament a la pàgina web, trucant al
972 26 21 28 o escrivint a fes@olot.cat.

CURS DE PODA AMB DEMOSTRACIONS PRÀCTIQUES
El curs de Poda d’arbres urbans amb demostracions pràctiques combina els criteris
d’actuació amb la pràctica. Es treballarà cada aspecte des del coneixement i es farà una
demostració. Es tracta d’un curs molt dinàmic, amb l’alternança dels dos professors, Josep
Selga i Cesc Vilarrubias.
El curs es farà els dies 25, 26 i 27 de gener de les 9.30h a les 13h i de les 14.30 a les 18h.
Trobareu més informació aquí. Us podeu inscriure directament a la pàgina web, trucant al
972 26 21 28 o escrivint a fes@olot.cat.

> PARAL·LELS



Xerrada: Dades i models matemàtics: què hem après durant la pandèmia? A càrrec de Daniel López Codina, el divendres 21 de gener a les 19h a
la Sala El Torín.
Ja podeu consultar tota l’agenda d’Olot Cultura a la seva web. Hi trobareu tota la programació de gener a juny!

> CALENDARI
AQUEST GENER ET PROPOSEM...
> 17 de gener
· Inici de les classes de conversa en anglès (nivells inicial i mitjà-alt)
> 19 de gener
· Inici de les classes de conversa en francès (nivell mitjà)
> 25-27 de gener
· Curs de poda d’arbres urbans amb demostracions pràctiques

I PEL MES DE FEBRER:
> 7 i 9 de febrer
· Curs de poda de fruiters
> 11 i 12 de febrer
· Artteràpia: recursos creatius pel treball amb persones

> 23 de febrer
· Bon temps a la feina. Et sents satisfet/a amb l’ús del teu temps?

> 11 i 12 de febrer
· Vols idees per al teu negoci?

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

