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JORNADES SIGUES PRO! FP I EMPRESA
El Pacte per a la Formació Professionalitzadora i l’Ocupació de la
Garrotxa continua treballant per donar visibilitat als estudis de
Formació Professional i Ensenyaments Artístics i apropar les
empreses als joves.
La comissió de difusió del Pacte, de la qual la FES en forma part,
ha programat pels dies 15 i 16 de març les jornades SIGUES PRO!
FP I EMPRESA.
El primer dia el recinte firal acollirà el Tastet d’empresa, on més
d’una vintena d’empreses de diferents sectors faran les seves
presentacions als alumnes de 4rt d’ESO amb la voluntat
d’aproximar el món laboral als joves des de diverses perspectives
i àmbits i donar visibilitat als estudis de Formació Professional i
Ensenyaments d’Arts i Disseny, estudis amb una inserció laboral molt alta.
I el mateix dia 15 a les 7 de la tarda, a la Sala Torín s’ha preparat la taula rodona SiguesPRO! Troba el teu camí a la formació
professionalitzadora! L’acte es podrà seguir presencialment, amb inscripció prèvia a www.garrotxapro.cat, o a través del canal de
YouTube de la mateixa pàgina.
L’endemà, el 16 de març, s’han programat un conjunt de sessions informatives i xerrades als diferents centres de formació
professional de la Garrotxa.
D’aquesta manera, els alumnes podran conèixer de més a prop l’àmplia i variada oferta formativa postobligatòria existent a la
ciutat i a la comarca, les sortides professionals que disposaran, el ventall d’estudis impartits i resoldre els seus dubtes o qüestions
a l’hora d’escollir la seva trajectòria acadèmica. Vine i sigues PRO!

MÉS SESSIONS 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 aquest 2022 arriba
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 a l’1 d’abril i del 28
de setembre al 4 de novembre.
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. Podeu consultar tot el programa aquí.
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, fes@olot.cat – 972 26 21 28

CURSOS DE PREPARACIÓ PER A LES COMPETÈNCIES ACTIC
Des del febrer passat la FES és centre col·laborador d’ACTIC, i podeu venir a
fer la prova a la nostra seu, a Can Monsà.
A més, hem programat tres cursos de preparació per a les competències
ACTIC de nivell mitjà: el C6, de tractament de la informació numèrica, del 20
d’abril al 25 de maig; el C4, de tractament de la informació, del 30 de maig
al 30 de juny; i el C5, de tractament de la informació gràfica, sonora i de la
imatge en moviment.
ACTIC és la certificació que acredita la competència digital, entesa com la
combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Si voleu més informació, podeu consultar la nostra pàgina web, escriure a fes@olot.cat o trucar al 972 26 21 28.

CURS INTENSIU: 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, reconegut pel Departament d’Ensenyament, es farà de manera presencial
a Can Monsà, el divendres 29 i dissabte 30 d’abril 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.

FORMACIÓ SOBRE LA REFORMA LABORAL I DE LES PENSIONS

El divendres 18 de març tindrà lloc una sessió sobre la reforma laboral i de
les pensions, on es repassarà com afecta la nova reglamentació a les
pensions futures i com s’ha de gestionar la contractació després dels nous
canvis.
Una sessió gratuïta, organitzada per l’Àrea d’Ocupació (Mas les Mates), on es
resoldran tots els dubtes que els participants hagin plantejat amb
anterioritat. Per tant, és important que envieu les vostres consultes
prèviament a fes@olot.cat.
L’assessorament anirà a càrrec de Tino Pérez, del Gabinet Permar,
especialista en assessorament i gestió laboral i de Seguretat Social. La sessió es farà en línia, mitjançant la plataforma Zoom.
Per a més informació, podeu consultar la pàgina web, escriure a fes@olot.cat, o trucar al 972 26 21 28.

CURS DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA I HIGIENE EN LA MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
Aquesta sessió de formació en matèria d’higiene alimentària va
dirigida especialment al sector de l’hostaleria, la restauració i el
turisme.
El curs s’adreça als manipuladors d’aliments per tal d’assegurar el
nivell de coneixements adequat en relació amb els requisits
d’higiene, els 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. Davant la situació que
estem vivint també es tractarà la prevenció de la Covid-19 en la
manipulació d’aliments.

Es consideren manipuladors d’aliments totes aquelles persones que, per raó de la seva activitat laboral, tenen contacte
directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge,
transport, distribució, venda, subministrament i servei. Actualment, les empreses són les que han de vetllar pel
manteniment de les normes d’higiene i han de garantir que el seu personal rebi la formació suficient i les instruccions
necessàries, mitjançant una bona formació en higiene i innocuïtat dels aliments.
El curs és gratuït per als agremiats a l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa i pels socis de Turisme Garrotxa. La matrícula
ordinària és de 45€. La formació es farà de manera virtual a través de la plataforma Zoom, el dijous 31 de març, de 17:15
a 19:15.
Per més informació i inscripcions, podeu consultar la nostra pàgina web, ens podeu escriure a fes@olot.cat, o trucar al 972 26
21 28.

> PARAL·LELS


El 22 de març tindrà lloc a la Vall de Bianya la Jornada tècnica PATT de Maneig i fertilització de pastures. Podeu inscriure-us a través de RuralCat.



Del 17 al 26 de març podeu gaudir del MOT, el Festival de literatura de Girona i Olot. Aquest any, el tema és literatura i ruralitat.



Presentació del llibre ‘L’ordre de les coses, de Laura Tejada, una novel·la ambientada a Olot.



Xerrada a l’Espai Cràter: Saps organitzar-te i generar col·lectivament energia renovable i respectuosa

> CALENDARI
AQUEST MARÇ ET PROPOSEM...
EMPRENEDORIA
> 9 de març
· Pressupost de tresoreria amb Finanpolis: aprèn jugant les finances del teu negoci

> 11 de març
· Et cal finançament per al teu projecte o negoci? Saps quin són els productes financers actuals?

> 16 de març
· Coaching financer

> 18 de març
· Saps com preparar els impostos a pagar?

> 23 de març
· Tot allò que et cal saber sobre el règim d’autònoms

> 25 de març
· Formes jurídiques i societàries per crear una empresa

> 30 de març
· Màrqueting Digital, el procés de captació de clients pels canals de l’era digital

JARDINERIA

> 4, 11, 18 i 25 de març
· Introducció al QGis per a professionals de la jardineria
FORMACIÓ CONTÍNUA

> 18 de març
· La reforma laboral i de les pensions
> 31 de març
· Seguretat alimentària i higiene en la manipulació d’aliments

I PEL MES D’ABRIL:

EMPRENEDORIA
> 1 d’abril
· Instagram Business: es poden augmentar les vendes a través d’Instagram?

ACTIC
> del 20 d’abril al 25 de maig
· Tractament de la informació numèrica (C6), nivell mitjà
FORMACIÓ CONTÍNUA

> del 26 d’abril al 29 de juny
· Electricitat industrial
ARTTERÀPIA
> 29 i 30 d’abril
· Intensiu: Recursos Creatius pel treball amb persones. Escoltar per reobrir a una altra mirada

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

