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/ SUMARI _________________________
1.

Oferta formativa:
- Universitat
- Empresa i Emprenedoria
- Professionals
- Formació contínua i ocupacional

2.

Projectes:
- Pacte per a la Formació Professional
- Observatori econòmic de la Garrotxa

3.

Serveis a empreses i professionals:
- Formació incompany
- Plans de formació
- Bonificació de la formació
- Departament d’Educació
- Assessorament

4.

Serveis als estudiants:
- Aula Mentor
- UOC

5.

Serveis als Instituts:
- Mobilitat internacional
- Beques

6.

Col·laboracions:
- Carta Europea del Turisme Sostenible
- Adrinoc
- Consell Escolar Municipal
- Comissió de formació de l’Ajuntament d’Olot
- Integra
- Fundació Impulsa

7.

Pressupost 2020
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/ OFERTA FORMATIVA ____________
/ UNIVERSITAT _____________________________________________
La formació contínua universitària sol tenir una vocació professionalitzadora o metodològica, tant per a
professionals en actiu com per a estudiants recentment titulats que volen aprofundir en alguna matèria,
sense excloure el component de la recerca.
Cada universitat regula a la seva manera la formació contínua amb una normativa pròpia que especifica
els requisits d’accés, la durada, l’avaluació, etc., per a titulacions com els cursos i diplomes de postgrau,
els cursos d’especialització, els màsters propis o els cursos d’estiu.
Des de la FES fa anys que venim oferint cursos de postgrau i diplomes de postgrau amb la Universitat
de Girona i, aquest 2022, l’oferta consistirà en:

Programa

DIPLOMA DE POSTGRAU EN ARBORICULTURA URBANA – UdG (3a edició)

Curs acadèmic

2022-23 (d’octubre de 2022 a juny de 2023)

Continguts

L’arbrat urbà:
-

Valor de l’arbrat urbà

-

Naturació i naturalització

-

La cultura de l’arbre. Introducció a l’arboricultura.

-

Arrels. Estructura i funció.

-

Qualitat del material vegetal.

-

Plantació en jardí.

-

Biomecànica i estàtica dels arbres.

El disseny urbà:
-

Fonaments d’ecologia del paisatge.

-

Tallers.

-

Plantació en zones pavimentades.

-

Drenatge i subsol.

La gestió:
-

La gestió de l’arbre urbà.

-

Els treballs de poda.

-

Principals plagues i gestió integrada en arbre urbà.

-

Lluita biològica d’algunes plagues de l’arbrat urbà.

-

Gestió del risc de l’arbrat.

-

Gestió dels arbres singulars.

Crèdits / durada

11 crèdits ECTS / 200 h presencials

Destinataris

Tècnics municipals, enginyers tècnics, arquitectes, paisatgistes i professionals
vinculats amb la gestió de l’arbrat públic i privat.

Professorat

Josep Selga, codirector del postgrau i biòleg i consultor en arboricultura; Gerard
Passola, codirector del postgrau i biòleg i consultor en arboricultura; Jaume Marlès,
doctor en Ciència i Tecnologia Ambiental; Josep M. Pagès, enginyer tècnic agrícola i
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membre de l’associació de Viveristes de Girona; Albert Bestard, enginyer tècnic
agrícola; Anna Zahonero, biòloga, postgrau en Jardineria i Paisatgisme i màster en
Arquitectura del Paisatge; Roberto Soto, arquitecte de l’Ajuntament de Barcelona;
Jordi Carbonell, tècnic de jardineria a l’Ajuntament de Terrassa; Francesc
Vilarrubias, enginyer tècnic agrícola i propietari de l’empresa TAT; Josep M. Riba,
biòleg i assessor en gestió integrada de plagues; Mònica Bedós, enginyera tècnica
agrícola de l’empresa Adalia Gestió i José Javier Sigüenza, enginyer agrícola i
agroambiental i tècnic a Baobab Viveros, SL.
Titulació

Títol propi de diploma de postgrau de la Universitat de Girona

Col·laboracions

Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, Asociación Española de
Arboricultura, Consorci Sigma, INS Garrotxa i Ajuntament d’Olot.

Programa

CURS DE POSTGRAU EN VULCANOLOGIA – UdG (10ª edició)

Curs acadèmic

2022-23 (del 10 al 23 d’octubre de 2022)

Continguts
▪

Origen, transport i evolució dels magmes

▪

El procés eruptiu. Tipus d’erupcions i els seus productes

▪

Metodologies i criteris de camp

▪

Modelització dels processos volcànics

▪

Monitorització volcànica

▪

Anàlisis de la perillositat volcànica

Crèdits / durada

11 crèdits ECTS / 125 h presencials

Destinataris

Llicenciats en geologia, física, etc., i professionals que es dediquen a la vigilància i
control del risc i la perillositat volcànica, d’arreu del món.

Professorat

Joan Martí Molist, codirector del postgrau i professor d’investigació del CSIC;
Adelina Geyer Traver, codirectora i investigadora del CSIC; Carmen López Moreno,
del Instituto Geográfico Nacional; Gerardo Aguirre, UNAM; i Llorenç Planagumà,
geòleg i director de Tosca, SL.

Titulació

Títol propi de curs de postgrau de la Universitat de Girona

Col·laboracions

Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, International Association of
Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior (IAVCEI), Geociències BarcelonaCSIC, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la UdG, Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa i Ajuntament d’Olot, Ajuntament d’Olot i Espai Cràter.

A part d’aquests dos postgraus ja consolidats, estem preparant la planificació d’altres postgraus i cursos
d’especialització en diferents àmbits com els de la psicologia, museologia, i residus, entre d’altres.
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/ EMPRESA I EMPRENEDORIA _______________________________
Programa

CICLE DE FORMACIÓ PER A EMPRESES (títol a concretar)

Justificació

En una economia global, altament competitiva, la formació de les empreses és clau
per aconseguir un creixement econòmic sostingut i sostenible.
Per a donar resposta a aquestes necessitats crearem un nou programa de formació
per al desenvolupament empresarial i professional.

Objectius

Millorar els coneixements i les competències de les empreses i potenciar la
competitivitat i l’eficiència del territori. Oferir formació específica en temes d’interès
per al sector empresarial. Ajudar a les empreses en el seu desenvolupament
responsable i sostenible.

Destinataris

Directius, càrrecs intermedis i personal de les empreses, autònoms i emprenedors.

Activitat

Sessions de quatre hores amb sessions de Lean office, lideratge, benchmarking,
etc.

Programa

SESSIONS DE FORMACIÓ PER A EMPRENEDORS 2022

Justificació

Després de 15 anys formant emprenedors seguim amb l’objectiu de facilitar eines a
les persones amb una idea de negoci per garantir l’èxit del seu projecte. Seguint
amb el mateix format que l’any anterior, el programa es presenta amb un format
intensiu que es repetirà dos cops l’any amb l’objectiu d’adaptar-lo a les necessitats
dels usuaris.
Al llarg de 5 setmanes, i amb sessions de 5 hores de durada, els dimecres i els
divendres al matí, amb un total de 60 hores de formació, el programa inclou 12
sessions de temàtiques variades, des de l’ús de xarxes com Instagram fins a les
diferents formes jurídiques que existeixen a l’hora de crear una empresa.

Objectius

Facilitar la formació necessària perquè les persones emprenedores disposin del
màxim d’eines possible per garantir l’èxit del seu projecte.

Destinataris

Les sessions de Formació per a Emprenedors són obertes a tothom però van
especialment dirigides a totes aquelles persones que volen iniciar un projecte
empresarial o que l’han començat en els darrers 3 anys i volen consolidar-lo.

Durada

Cada sessió té una durada de 5 hores. La formació completa, al llarg de 5 setmanes,
és de 60 hores.

Dates

De febrer a abril de 2022 (1er semestre); de setembre a novembre de 2022 (2on
semestre).

Col·laboracions

DinàmiG Agència d’innovació i promoció econòmica de la Garrotxa, Ajuntament
d’Olot, Diputació de Girona, Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de
Catalunya.

PREPARACIÓ
• Bon temps a la feina: et sents satisfet/a amb l’ús del teu temps?
Pilar Aiguabella
23 de febrer / 28 de setembre
•

Vols idees per al teu negoci? Taller de pluja d’idees
Dani Bernard
25 de febrer / 30 de setembre
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PLANIFICACIÓ
•

Pla d’Empresa i documents i tràmits per obrir el teu negoci
Pili Riol
2 de març / 5 d’octubre

•

Fent els números del teu negoci: anàlisi i previsió financera
Salvador Figueras
4 de març / 7 d’octubre

•

Finanpolis
Elisa Martínez
9 de març / 14 d’octubre

FINANÇAMENT
•

Coaching financer
Anna Carré
16 de març / 19 d’octubre

•

Et cal finançament per al teu projecte o negoci? Saps quins són els productes
financers actuals?
Josep Lluís Navarro
11 de març / 21 d’octubre

TRÀMITS I OBLIGACIONS
•

Saps com preparar els impostos a pagar?
Anna Viñas
18 de març / 26 d’octubre

•

Tot allò que et cal saber del règim general d’autònoms
Glòria Castells
23 de març / 28 d’octubre

•

Formes jurídiques i societàries per crear una empresa
Bettina Martínez i Ateneus Cooperatius
25 de març / 2 de novembre

COMUNICACIÓ
•

Màrqueting Digital
Aleix Lagares
30 de març / 4 de novembre

•

Instagram Business
Aleix Lagares
1 d’abril / 9 de novembre
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/ PROFESSIONALS _________________________________________

Programa

CARTA EUROPEA DEL TURISME SOSTENIBLE A LA GARROTXA · CETS

Justificació

L’estratègia comarcal de la CETS inclou diverses activitats formatives adreçades als
professionals del turisme a la comarca. En aquest apartat es recullen aquelles que
estan previstes en l’estratègia 2016-20 corresponents a la tercera anualitat.

Objectius

Professionalitzar els treballadors del sector i afavorir l’assoliment dels objectius de
sostenibilitat econòmica, social i ambiental de la CETS.

Destinataris

Professionals del turisme

Col·laboracions

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Turisme Garrotxa i Càtedra de
Geografia i Pensament Territorial de la UdG.

▪

Curs de Bon Coneixedor de la Garrotxa
Aquest curs permet optar, superant un examen, el títol de guia del Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Els docents són: Jordi Artola de l’Escola de Natura; Eva Duran d’Educart;
Montse Grabolosa del Parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa; Mike
Lockwood de Walking Catalonia; Xavier Oliver del Parc natural de la zona
volcànica de la Garrotxa; Llorenç Planagumà de Tosca;
Durada: 77 hores / Dates: setembre i octubre

▪

Curs sobre Conservació i Gestió del Territori del Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa.
Segona edició d’aquest curs que pretén plantejar, en base als valors naturals i
culturals que han de protegir-se o conservar-se, quines són les principals
problemàtiques i com s’han de resoldre. Aquesta formació està adreçada, en
aquesta primera edició, a persones que disposin d’una graduació universitària
relacionada amb la pedagogia o el medi natural, o a una altra formació reglada
específica de l’educació ambiental i acreditades com a “Bons coneixedors de la
Garrotxa”.
La formació és gratuïta pels participants i el finançament va a càrrec del Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

▪

Formació permanent pel sector turístic
Formació adreçada a empreses que tenen l’acreditació de la CETS i tècnics i
professionals del sector turístic local. Cada any se’n programen 3-4 que es
realitzen al llarg de l’any.
La formació és gratuïta pels participants i el finançament va a càrrec de Turisme
Garrotxa.

▪

Formació permanent per a Guies del Parc Natural de la Zona Volcànica de
la Garrotxa
Formació adreçada especialment a persones que estan acreditades com a guies
del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Cada any se’n programen
entre 2 i 4 i es realitzen al llarg de l’any.
La formació és gratuïta pels participants i el finançament va a càrrec del Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
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Programa

JARDINERIA I PAISATGISME

Justificació

Des del 2015, la FES conjuntament amb l’Institut La Garrotxa i el Consorci Sigma de
medi ambient i salut pública de la Garrotxa (Consorci Sigma) ve oferint formació per
a professionals de la jardineria i el paisatgisme.

Objectius

Acostar la formació d’aquest sector a la comarca i tractar temes molt diversos i
específics de formació especialitzada i de nivell elevat.

Destinataris

Tècnics municipals, gestors i professionals de la jardineria

Col·laboracions

El Consorci Sigma i l’Institut La Garrotxa són entitats coorganitzadores del programa
i es compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Olot i de la Diputació de Girona.

Activitat

En aquest moment s’està concretant el programa dels cursos que es regirà per les
següents activitats formatives:

▪

Curs de poda d’arbres urbans amb demostracions pràctiques
Professors: Josep Selga i Francesc Vilarrubias
Durada: 24 hores / Dates: 25, 26 i 27 de gener 2022

▪

▪

Curs de poda de fruiters
▪

Formació que forma part del programa Conforcat.

▪

Professor: Killian Sampol

▪

Durada: 25 hores (10 hores teòriques i 15 hores pràctiques) / Dates: del 7 al
16 de febrer del 2022

Instal·lació i manteniment de sistemes de reg
Professors: a determinar
Durada: entre 20 i 30 hores / Dates: a concretar

▪

Curs de QGis per a professionals de la Jardineria
Professors: a determinar
Durada: entre 20 i 30 hores / Dates: a concretar

▪

Curs d’autocad i sketchup per a professionals de la jardineria
Professors: a determinar
Durada: entre 20 i 30 hores / Dates: a concretar

▪

Postgrau en Arboricultura urbana (3a edició)
Impartiran el curs varis professors i experts en la matèria
Durada: 200 hores / D’octubre de 2022 a juny del 2023
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Programa

CAPACITACIÓ PROFESSIONAL

Justificació

La FES treballa per promoure i fomentar la formació contínua i ofereix activitats
formatives per a incrementar i reforçar les competències i capacitats professionals.

Objectius

Oferir formació contínua de qualitat per diferents sectors professionals.

Destinataris

Professionals que vulguin especialitzar-se o reciclar-se en el seu àmbit particular.

Activitat

Artteràpia: Recursos creatius pel treball amb persones. Escotar per reobrir a
una altra mirada
Aquest curs 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 àmplia i
una possibilitat de resolució diferent de les dificultats del dia a dia.
Els objectius del durs són els de crear espais per pensar la pròpia pràctica
professional i generar nous recursos d’intervenció a partir de la metodologia de
l’Artteràpia. Aprofundir en els fonaments teòrics i recursos de la pràctica del mètode
com a elements d’intervenció orientats al treball amb persones. Ampliar i incorporar
noves formes de representació amb el suport dels llenguatges artístics i la seva
potencialitat.
Durada: 15 hores / Dates: divendres 11 de febrer de 15:30 a 20:30 i dissabte 12 de
febrer de 9h a 14:00 i de 15:00 a 20h.

Programa

CAPACITACIÓ DIGITAL

Justificació

Les acreditacions ACTIC estan en augment de demanda i l’oferta de centres
col·laboradors a la comarca és mínima.

Objectius

Certificar la FES com a centre col·laborador d’ACTIC per tal de poder oferir els
exàmens oficials a Can Monsà, i en un futur oferir els cursos de capacitació per a
poder superar aquests exàmens.

Destinataris

Tothom qui es vulgui acreditar amb els títols d’ACTIC.

Programa

CREIXEMENT PERSONAL

Justificació

El 22 d’octubre vam enviar un formulari a tots els inscrits a la nostra base de dades,
amb preguntes sobre les necessitats formatives de cadascú, modalitats, horaris,
format, etcètera. Hem tingut en compte aquestes dades per tal de fer la programació
per al 2022, i és per això que proposem aquest nou programa formatiu de
creixement personal (benestar).
A l’enquesta hi van participar 212 persones, i aquestes són les respostes en
referència a la temàtica dels cursos:
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Objectius

Oferir cursos de creixement personal durant tot l’any.

Destinataris

Professionals en actiu, a l’atur, emprenedors, jubilats i estudiants.

Activitats

Cursos i seminaris sobre Mindfulness, Escriptura creativa, Gestió de l’estrès, Gestió
del canvi, entre d’altres.

Programa

IDIOMES

Justificació

Dins del marc de la formació contínua la FES fa anys que ve oferint formació en
idiomes per a aquelles persones que volen millorar-ne el seu coneixement, ja sigui a
nivell professional (a vegades amb cursos per a llocs de treball molt concrets) o bé a
nivell personal (amb sessions de conversa que permeten millorar l’expressió oral i
guanyar vocabulari).

Objectius

Oferir formació de qualitat en l’àmbit de les llengües.

Destinataris

Professionals que vulguin millorar el seu coneixement de diferents idiomes.

Activitats

Tertúlies d’anglès: nivell inicial
Docència: Isabel Delgà, llicenciada en Filologia Anglesa.
Durada: 30 hores cada grup / Dates: d’octubre de 2020 a juny de 2021, els dilluns a
la tarda en format online.
Tertúlies d’anglès: nivell mitjà-alt
Docència: Isabel Delgà, llicenciada en Filologia Anglesa.
Durada: 30 hores cada grup / Dates: d’octubre de 2020 a juny de 2021, els dilluns a
la tarda en format online.
Tertúlies de francès: nivell mitjà
Docència: Marta Guitart, llicenciada en Llengües Romàniques.
Durada: 30 hores / Dates: d’octubre de 2020 a juny de 2021, els dimecres a la tarda
en format online,
11

Pla d’Actuació 2022

Introducció a la llengua de signes catalana
Docència: Federació de Persones Sordes de Catalunya
Durada: 20 hores

/ FORMACIÓ CONTÍNUA I OCUPACIONAL ____________________
A la comarca hi ha diferents entitats que ofereixen cursos per a la inserció i l’ocupació en funció de
les necessitats de les empreses (Àrea d’ocupació Mas Les Mates, PFI-PTT de la Garrotxa, Fundació
Kreas, programes de Garantia Juvenil). Per aquest motiu, s’estableix que la FES pot esdevenir un
punt de col·laboració entre les diferents entitats proveïdores de formació contínua i ocupacional. La
seva participació en el “Pacte per a la ocupació i la formació professionalitzadora a la Garrotxa” és
una primer pas cap a aquesta col·laboració, amb l’objectiu que la FES acabi sent-ne una de les
entitats coordinadores.
Programa

PROGRAMA DE FORMACIÓ CONTÍNUA

Justificació

PIMEC, per mitjà de la FES, i la Fundació Paco Puerto, per mitjà de l’Institut La
Garrotxa, han estat impartint formació del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya a Olot durant els últims anys. A partir d’aquest 2020 tota la formació es
vehicula a través de la FES, amb l’objectiu d’optimitzar esforços i oferir un millor
servei als usuaris, tot i que els cursos de la Fundació Paco Puerto es continuaran
impartint a l’INS Garrotxa, ja que es necessiten tallers especialitzats.
Una de les accions que ha anat a càrrec de la FES ha estat presentar convocatòria
directa al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (Conforcat) per ajustar
l’oferta de cursos a la demanda real de les empreses de la Garrotxa. Durant el 2021
s’han executat els tres cursos atorgats a la convocatòria 2020: Poda, pneumàtica i
Rehabilitació energètica d’edificis. Al setembre 2021 s’ha presentat de nou la
sol·licitud per 6 cursos: Poda, Manipulador d’aliments, Community manager,
Soldadura, electricitat industrial, esterilització i fisioteràpia respiratòria, però no s’ha
rebut atorgament, hem quedat en llista d’espera. Si finalment no s’aconsegueix la
subvenció, es treballarà en la propera sol·licitud per oferir cursos al 2023.

Destinataris

Els treballadors en actiu són el principal públic objectiu, tot i que també s’accepta
una determinada ràtio de treballadors autònoms i en situació d’atur.

Organitza

Conforcat, PIMEC, Fundació Paco Puerto i IDFO.

Col·labora

FES, Dinamig i altres centres de formació.

Tant la Fundació Paco Puerto com Pimec com IDFO han passat a fer la majoria dels seus cursos en format
online. En funció de l’evolució de la pandèmia es reprendrà la formació presencial de cara al segon trimestre
de 2022. La previsió, si finalment no s’aconsegueix finançament directe del Conforcat és sol·licitar els cursos
de soldadura i electricitat a la Fundació Paco Puerto i a Pimec cursos de l’àmbit d’administració, comerç i
màrqueting, informàtica.
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/ PROJECTES _____________________
/ PACTE PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL _______________
El Pacte per a la formació professionalitzadora de la Garrotxa ha continuat la seva activitat durant el
2021, han treballat la comissió de difusió i orientació, que ha organitzat la setmana de l’orientació
amb un programa de xerrades explicatives de l’oferta dels centres, les càpsules d’empreses dels
diferents sectors que compten amb estudis de fp a la comarca i una taula rodona d’empresaris, i la
comissió de planificació d’oferta i demanda que s’ha reunit amb el representant de Metall Girona i
l’Associació d’Hostalatge per a intentar trobar una solució a la manca de personal qualificat.
Per al 2022 es preveu continuar amb la mateixa línia, s’organitzarà també la setmana d’orientació i
es programaran reunions en el marc de la comissió de planificació per a intentar optimitzar els
recursos que les empreses destinen a formació i veure si la FES hi pot tenir un paper important.
Tal com s’ha fet al 2021 es continuarà amb les activitats de difusió a les xarxes socials. Des de la
secretaria del Pacte es continuaran assumint les tasques de convocatòria de les reunions, redacció
d’actes i actualització de continguts de la pàgina web GarrotxaPro.

/ OBSERVATORI PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE
LA GARROTXA _____________________________________________
Com venint fent des de l’any 2006, continuarem analitzant les dades referents als estudiants de la
comarca de la Garrotxa a les universitats catalanes per recollir-ne els resultats en un article anual
d’anàlisi evolutiva i comparativa.
L’estudi inclou les dades de totes les universitats catalanes, públiques i privades, i també les dades
de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP), per la importància de la seva seu a Olot.
A més d’estar disponible al web de la FES, aquesta informació s’inclou en l’Observatori econòmic,
social i mediambiental de la Garrotxa que s’edita conjuntament des del Cercle Euram i DinàmiG.
En el marc del Pacte per a la Formació Professionalitzadora des de l’any 2017 la FES redacta
l’informe Inserció laboral dels graduats de FP en algun dels centres de la comarca a partir de les
enquestes que realitzen els centres als graduats de formació professional sis mesos després de la
seva graduació. Per al 2022 està prevista la continuïtat d’aquest informe que s’inclou també a
l’Observatori econòmic, social i mediambiental de la Garrotxa.

13

Pla d’Actuació 2022

/ SERVEIS A EMPRESES I
PROFESSIONALS _________________
/ FORMACIÓ INCOMPANY ___________________________________
Amb l’objectiu de fomentar la formació interna a les empreses de la Garrotxa i el desenvolupament
professional de les persones en actiu, s’ofereix el servei d’organització integral de formació que
inclou la cerca de docents, la facilitació d’espais, la gestió de la bonificació de la formació, etc.
La realització pot ser in company, a la seu de la FES, outdoor o en altres centres de formació de la
ciutat. En aquest sentit, la col·laboració amb els instituts La Garrotxa, Bosc de la Coma, Montsacopa i
l’Escola d’Art i Superior de Disseny són claus per poder desplegar aquest servei en la seva totalitat
abastant el màxim de disciplines possible.
Per al 2022, s’atendran les demandes de les empreses que facin alguna sol·licitud i, es programarà
un curs d’electricitat bàsica per l’empresa Cales de Llierca, SA, que s’ha hagut d’anul·lar el 2021 per
motius de l’empresa.

/ PLANS DE FORMACIÓ _____________________________________
Es tracta d’un servei de consultoria per a empreses, administracions públiques i altres
organitzacions i entitats amb l’objectiu de detectar les necessitats presents i futures de l’organització
en la seva globalitat i de les persones que hi treballen.
El mètode és essencialment qualitatiu en base a entrevistes a persones clau de les empreses o
organitzacions per elaborar una diagnosi del moment present amb l’objectiu de buscar solucions a
problemes actuals, la millora de situacions per maximitzar el rendiment i l’eficiència de les persones
que treballen per a l’organització i la cerca d’oportunitats per poder assumir nous reptes i estar
preparats per desenvolupar els projectes de futur potenciant el talent.
La FES aporta en aquests treballs els seus anys d’experiència en l’organització de formació, una
àmplia xarxa de relacions amb universitats, escoles de negocis i altres centres de formació de
referència, docents de reconegut prestigi i tècnics especialitzats en formació professionalitzadora i
de continuïtat.
Si l’empresa ho sol·licita, el servei també inclou l’acompanyament en la implementació del Pla de
Formació proposat. Un acompanyament que inclou la cerca dels docents, la programació de les
activitats formatives i la gestió de la bonificació de les mateixes.

/ BONIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ ___________________________
La FES gestiona sense cost addicional la bonificació de les matrícules a cursos propis mitjançant la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo a aquelles empreses que ho sol·liciten.
Les empreses que cotitzen en concepte de formació professional a la Seguretat Social generen un
crèdit al seu favor davant l'Administració amb el que es poden finançar les accions formatives que
desenvolupen els seus treballadors.
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Amb la reforma de la normativa sobre la bonificació de la formació aprovada el març de 2015, tots
els cursos de més d’una hora són bonificables, de manera que tots els que programa la FES ho són.
La FES també facilita informació perquè les empreses puguin acollir-se als Permisos Individuals
Formació (PIF) en aquelles formacions oficials que ho permeten, ja que, en molts casos, acollir-se al
PIF suposa un major estalvi per a les empreses.
És sens dubte una molt bona manera de fomentar la formació contínua entre els treballadors
d’empreses que cotitzen al règim general de la Seguretat Social.

/ DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ ______________________________
La FES pot acreditar algunes de les accions formatives que organitza com a formació continuada pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més d’acreditar activitats pròpies, també s’ofereix la possibilitat a entitats del territori per sol·licitar
el reconeixement si el curs és específicament adreçat a la millora de les capacitats didàctiques i
pedagògiques dels docents.

/ ASSESSORAMENT ______________________________
Es treballarà per valorar si és factible incorporar un servei d’assessorament en capacitació digital, i
també per oferir assessorament en formació per a millorar les competències professionals.
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/ SERVEIS ALS ESTUDIANTS _______
/ AULA MENTOR ____________________________________________
L’Aula Mentor és una iniciativa de formació per internet que depèn del Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport i que està adreçada a persones adultes que desitgin ampliar les seves competències
personals i professionals.
La FES és l’encarregada de la gestió d’aquesta aula a Olot, fet que permet, entre altres, que
l’alumnat pugui fer a la ciutat els exàmens presencials dels cursos en línia.

/ UOC ______________________________________________________
La FES gestiona el punt de suport de la Universitat Oberta de Catalunya. Com a tal, és punt
d’informació bàsica, l’alumnat inscrit pot tornar a la FES els llibres de préstec bibliotecari, pot
disposar de les nostres instal·lacions per connectar-se a internet i treballar i pot venir a acarar la
documentació oficial que després haurà d’enviar a la seu central de la UOC per tràmits com
matrícula o convalidació de títols, entre d’altres.
El Punt de suport d’Olot depèn del Centre de Suport que aquesta universitat té a Salt, a l’edifici
Coma Cros.
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/ SERVEIS ALS INSTITUTS _________
/ MOBILITAT INTERNACIONAL ______________________________
Els instituts de la comarca participen en els programes de mobilitat o bé a través del Consorci del
Departament d’Ensenyament o bé directament a través de l’Agència Nacional espanyola que obre
convocatòria anual per participar en els diferents programes Erasmus+ de la Unió Europa.
El ventall de possibilitats que ofereix el programa Erasmus es molt ampli. En l’àmbit de la formació
professional va des de fer estades de pràctiques en empreses estrangeres per als alumnes tant de
grau mitjà com de grau superior, fins a estades de professorat per a realitzar cursos d’anglès, o
visites a empreses per establir futures col·laboracions.
Encara que l’Institut La Garrotxa és qui més ha treballat en aquest tema, tots els centres estan
interessats en aprofundir en aquesta línia de treball. Durant l’any 2021 s’ha ofert assessorament a
l’Institut Montsacopa, que ha obtingut la carta ECHE per oferir estades de grau superior i participa en
un projecte de col·laboració amb altres centres estrangers.
De cara a la convocatòria de 2022, la FES continua com a punt de suport administratiu en temes de
mobilitat, amb la voluntat d’incrementar les sinergies i ampliar la col·laboració.

/ BEQUES __________________________________________________
Amb l’objectiu d’incentivar econòmicament l’alumnat de cicles formatius en concepte de transport,
manutenció i ajut a l’estudi, la FES i els instituts de la comarca convoquen beques per a estudiants
de formació professional que estiguin cursant el mòdul de formació en centres de treball (FCT).
Poden optar a una beca els estudiants de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que
estiguin matriculats en algun centre educatiu de la Garrotxa i que estiguin inscrits al mòdul de
formació en centres de treball (FCT), sempre que hi hagi disponibilitat de beques per al cicle al que
estan inscrits, i que vindran especificats a les diferents convocatòries.
Aquests ajuts són compatibles amb altres beques i ajuts eventualment percebuts pels beneficiaris.
L’objectiu del 2022 és continuar amb el programa de beques i que els centres que habitualment no
hi participen valorin la possibilitat d’oferir-les als alumnes d’alguns dels seus cicles formatius.

17

Pla d’Actuació 2022

/ COL·LABORACIONS _____________
/ CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE ________________
Es participa d’aquest projecte del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa assumint la
formació contínua per a professionals i aportant la pròpia visió a la comissió tècnica de seguiment,
de la que es forma part conjuntament amb nombroses entitats i institucions del territori.
La representat de la FES a la comissió tècnica de la CETS és la Marta Fontaniol.

/ ADRINOC _________________________________________________
La FES és membre de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental
de Catalunya (Adrinoc). Adrinoc dóna continuïtat a la feina feta durant anys per la Fundació Garrotxa
Líder i es va crear per ampliar el seu abast territorial, incorporant municipis d’altres comarques com
l’Alt Empordà, el Ripollès i el Pla de l’Estany, a més de la Garrotxa i Osona.
La representant a Adrinoc per part de la FES és l’Ariadna Villegas.

/ COMISSIÓ DE FORMACIÓ AJUNTAMENT D’OLOT ___________
La FES participa de la comissió de formació de l’Ajuntament d’Olot aportant la seva expertesa en
formació i col·laborant en l’elaboració i la redacció del pla de formació del propi Ajuntament, així com
en l’organització de cursos o la detecció de necessitats de caràcter formatiu.
La representant a la comissió de formació de l’Ajuntament d’Olot és la Marta Fontaniol.

/ INTEGRA _________________________________________________
Des de fa 5 anys Can Monsà acull un Itinerari Formatiu Específic en Auxiliar en vendes i atenció al
públic del CEE Joan XXIII d’Olot.
Per al curs 2021-22 són 3 els cursos que s’estan fent a Can Monsà (primer, segon, tercer), amb un
total de 36 alumnes.

/ FUNDACIÓ IMPULSA ______________________________________
La Fundació Impulsa va néixer a la comarca d’Osona de la mà d’un grup de joves empresaris
moguts amb l’objectiu de proporcionar una formació tècnica de qualitat a estudiants sense recursos,
o que no podien gastar-se diners en la seva educació.
Amb el suport de diversos col·laboradors públics i privats l’objectiu d’Impulsa és contribuir al
desenvolupament d’aquests joves per realitzar-se com a professionals qualificats i, a mitjà termini,
enriquir el teixit empresarial de la comarca.
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Des de l’any 2018 la Fundació Impulsa té una branca de col·laboració a la comarca de la Garrotxa,
també de la mà d’empresaris privats. I, igual que a Osona, compta amb la col·laboració d’agents del
territori per teixir sinergies i treballar de forma conjunta.
Des del curs 2021-22 la FES, per encàrrec de la secretaria del Pacte per a la Formació
Professionalitzadora i l’ocupació de la Garrotxa, ha assumit la tasca de suport a les beques Impulsa
que fins ara es feia des del Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquest suport ha consistit en
l’organització de reunions entre els centres de formació i la Fundació Impulsa, la valoració
socioeconòmica de les sol·licituds i altres accions per difondre el programa.
Per la convocatòria 2022-2023 es continuarà amb la mateixa línia, la FES assumirà el suport a les
beques Impulsa a la Garrotxa.
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/ PRESSUPOST __________________
FES 2022
INGRESSOS
Ajuntament d'Olot
Diputació de Girona
Ingressos activitats acadèmiques
Programa de beques
Lloguer aules
Altres ingressos
Total ingressos

69.000,00
50.000,00
20.219,33
4.500,00
3.000,00
200,00
146.919,33

DESPESES
SOUS
Tècnica Marta Fontaniol
Tècnica Marta Mas (75%)
Aux. Admin. Mònica Cosp

77.307,22
33.005,94
22.001,50
22.299,78

SEG.SOCIAL

24.274,67

ACTIVITAT I SERVEIS
Pacte FP

5.000,00
5.000,00

SERVEIS EXTERNS
Serv. Ext. (comptable i laboral)
Serv. Ext. (riscos i protec.dades)
Auditoria econòmica
Primes d'assegurances
Mant. web i enviaments massius
Despeses financeres

18.450,00
6.400,00
1.000,00
3.450,00
3.800,00
3.300,00
500,00

DESPESES GENERALS
Material d'oficina i edició general
Formació
Desp.corporatives i Pub.general
Correus i missatgeria
Subministrament telèfon
Alarma
Consergeria
Altres tributs
Altres despeses

15.100,00
1.600,00
500,00
1.000,00
300,00
300,00
200,00
9.000,00
500,00
1.700,00

MANTENIMENT DE L'IMMOBLE
Reparació i conservació
Material de neteja

2.500,00
500,00
2.000,00

Amortitzacions

4.287,44

Total despeses

146.919,33
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