
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 

 

Registre de Fundacions número 1.478 

C/ Joan Pere Fontanella, 3 - 17800 Olot 

NIF: G17610973 

 

Telèfon:   972 26 21 28 

A/e:    fes@olot.cat  

 

Pàgina web: http://fes.olot.cat 

Facebook:  www.facebook.com/fundaciodestudissuperiors 

Twitter:   @FESOlot  

Linkedin:   FES Olot – Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 

        Instagram:  @fesolot 
        

mailto:fes@olot.org
http://fes.olot.cat/
http://www.facebook.com/fundaciodestudissuperiors
https://twitter.com/FESOlot
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3-d%27estudis-superiors-d%27olot?trk=prof-following-company-logo


 

 

/ SUMARI ______________________ 
 

 

 

 
ACTIVITATS FORMATIVES 

 

/ Universitat 

- Postgraus 

 

/ Empresa 

- Seminaris i cursos empresarials 

- Programa d’Emprenedoria 

 

/ Programes específics per a professionals 

- Cursos d’estiu 

- Programa de formació turística i educativa de la Garrotxa 

- Jardineria i paisatgisme 

- Jornades PATT 

- Altres àmbits professionals 

- Idiomes 

 

 

SERVEIS I PROJECTES 

 

/ Serveis  

- Bonificació de la formació 

- Formació a mida i in company 

- Plans de formació per a empreses i organitzacions 

- Punt de suport de la UOC 

- Acreditació pel Departament d’Educació 

- Gestió de l’Aula Mentor 

 

/ Projectes  

- Pacte per a la formació professionalitzadora i l’ocupació de la Garrotxa 

- Beques per a estudiants de cicles formatius cursant FCT 

- Seguiment dels estudiants universitaris de la Garrotxa 

- Informe d’inserció laboral dels graduats en FP 

- Gestió de Can Monsà 

 

/ Participació en altres projectes  

 

 

ANNEX I 

/ La FES en xifres 

 

ANNEX II 

/ Imatge gràfica 
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/ ACTIVITATS FORMATIVES _____ 
 

 

 

/ UNIVERSITAT _________________________________________ 
 

/   CURS DE POSTGRAU EN ARBORICULTURA URBANA – UdG (2a edició) 

 

Curs acadèmic  2021-22 (d’octubre de 2021 a abril de 2022) 

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 / 168 h presencials  

Destinataris Tècnics municipals, enginyers tècnics, arquitectes, paisatgistes i professionals 

vinculats amb la gestió de l’arbrat públic i privat.  

Alumnat 22 alumnes del sector de la jardineria provinents d’arreu de Catalunya.  

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 membre de l’associació de Viveristes de Girona; 

Albert Bestard, enginyer tècnic agrícola; Martí Franch, arquitecte paisatgista i 

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. 

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. 
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/   CURS DE POSTGRAU EN VULCANOLOGIA – UdG (9a edició) 

Curs acadèmic  2020-21 (del 18 al 31 d’octubre de 2021) 

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 / 110 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. 

Alumnat 23 alumnes de 5 països: Espanya, Argentina, Mèxic, Colòmbia i Xile. La majoria 

dels alumnes eren geòlegs i professionals de centres de recerca i investigació 

en vulcanologia i sismologia.  

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, de l’UNAM, Xavier 

de Bolòs, de l’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 

Barcelona – CSIC, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la UdG, 

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i Ajuntament d’Olot.  

 

 

 

 

/ EMPRESA ___________________________________________ 
 

 

/  SEMINARIS I CURSOS EMPRESARIALS 

Justificació En una economia global, altament competitiva, la formació del capital humà de 

les empreses és clau per aconseguir un creixement econòmic sostingut i 

sostenible.  

Enguany el programa inclou un total de 8 propostes, amb seminaris que ja s’han 

fet en anys anteriors i que fins i tot hi ha usuaris que esperen cada any, i amb 

continguts innovadors i que busquen donar resposta a la situació provocada 

per la COVID19 com la venda i negociació a distància o la gestió d’equips 

remots. 

Objectius Millorar els coneixements i les competències del capital humà de les empreses 

i potenciar la competitivitat i l’eficiència del territori. Oferir formació específica 

en temes d’interès per al sector empresarial. 
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Destinataris Directius, càrrecs intermedis i personal de les empreses, autònoms i 

emprenedors. 

Activitat Seminaris empresarials. Es detalla a continuació l’activitat, els docents, la 

durada i les dates: 

Gestió d’equips (en línia) 

4, 11 i 18 de febrer, de 9 h a 11 h (3 sessions de 2 hores de durada) – 6 alumnes 

Amb Anna Carré, llicenciada en Psicologia i coach, experta en LEAN. 

 

L’art de preguntar amb tècniques de PNL (presencial) 

6 i 13 de maig, de 9.30 h a 13.30 h (2 sessions de 4 hores de durada) – 9 alumnes 

Amb Toni Bardera, professor de comunicació, habilitats personals i socials. 

 

Novetats fiscals 2022 i tancament comptable i fiscal de l’exercici anual 

(presencial) 

14 de desembre, de 9 h a 13 h – 10 alumnes 

Amb Miquel Márquez, llicenciat en ADE i Dret, assessor fiscal. 

 

 

 

/ EMPRENEDORS______________________________________ 
 

/  PROGRAMA D’EMPRENEDORIA  

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 55 hores de formació, el programa inclou 11 

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. 

Alumnat 185 emprenedors 

Durada Cada sessió té una durada de 5 hores. La formació completa, al llarg de 5 

setmanes, és de 55 hores. 

Dates De febrer a abril de 2021 (1er semestre); de setembre a novembre de 2021 

(2on semestre). 

Col·laboracions DinàmiG Agència d’innovació i promoció econòmica de la Garrotxa, 

Ajuntament d’Olot, Consell Comarcal de la Garrotxa, Departament d’Empresa i 

Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Catalunya Emprèn i Fons Social 

Europeu de la Unió Europea. 
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Activitat Onze sessions. Es detalla a continuació el títol, els docents i les dates: 
 

Bon temps a la feina: et sents satisfet/a amb l’ús del teu temps? 

Amb Pilar Aiguabella, formadora en competències i habilitats en l’àmbit dels 

Recursos Humans 

24 de febrer – 5 alumnes / 29 de setembre – 5 alumnes 

 

Vols idees per al teu negoci? Taller de pluja d’idees 

Amb Dani Bernard, fundador de la consultoria d’innovació, creativitat i 

emprenedoria D’ANOU.  

26 de febrer – 11 alumnes / 1 d’octubre – 4 alumnes 

 

Pla d’Empresa i documents i tràmits per obrir el teu negoci 

Amb Pili Riol, tècnica d’emprenedoria de DinàmiG, agència d’innovació i 

desenvolupament de la Garrotxa 

3 de març – 9 alumnes / 6 d’octubre – 7 alumnes 

 

Fent els números del teu negoci: anàlisi i previsió financera 

Amb Salvador Figueras, soci d’aGOe (Associació Gironina d’Orientació 

Empresarial) i especialista en Economia i Finances de l’Empresa. 

5 de març – 7 alumnes / 8 d’octubre – 10 alumnes 

 

Planificació de la tresoreria 

Amb Dolors Cano, llicenciada en ADE (UdG). Postgrau en Direcció financera a la 

UPF. Diploma de Postgrau en Fiscalitat de la Petita i Mitjana Empresa a la UdG. 

10 de març – 10 alumnes / 13 d’octubre – 9 alumnes 

 

Màrqueting Digital, el procés de captació de clients pels canals de l’era digital 

Amb Aleix Lagares, consultor de Màrqueting, CEO i fundador de l’agència Ayonow 

Digital.  

12 de març – 14 alumnes / 15 d’octubre – 17 alumnes 

 

Et cal finançament per al teu projecte o negoci? Saps quins són els productes 

financers actuals? 

Amb Josep Lluís Navarro, diplomat en Direcció i Finances, Universitat de 

Barcelona. Consultor Financer i Bancari i Soci Sènior d’aGOe. 

19 de març – 6 alumnes / 20 d’octubre – 4 alumnes 

 

Formes jurídiques i societàries per crear una empresa 

Amb Bettina Martínez, llicenciada en Ciències econòmiques a la UAB, sòcia de la 

assessoria d’empreses TAX; i Laura Comas, sòcia de Resilience Earth. 
 

17 de març – 5 alumnes / 22 d’octubre – 7 alumnes 
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Tot allò que et cal saber del règim general d’autònoms 

Amb Glòria Castells, assessora especialista en temes laborals a l’Assessoria 

Castells d’Olot. 

24 de març – 8 alumnes / 27 d’octubre – 9 alumnes 

 

Instagram Business: Es poden augmentar les vendes a través d’Instagram? 

Amb Aleix Lagares, consultor de Màrqueting, CEO i fundador de l’agència Ayonow 

Digital.  

26 de març – 16 alumnes / 29 d’octubre – 11 alumnes 

 

Saps com preparar els impostos a pagar? Coaching financer 

Amb Anna Viñas, de la gestoria Viñas Graboleda d’Olot; i amb Anna 

Carré, llicenciada en Psicologia, Coach Professional i experta en LEAN. 

  

7 d’abril – 4 alumnes / 3 de novembre – 7 alumnes 

 

 

/ PROGRAMES ESPECÍFICS PER A PROFESSIONALS ______ 
 

/  PROGRAMA DE CAPACITACIÓ DIGITAL 

 

Programa FORMA’T EN TIC 

Curs acadèmic  2020-21 

Justificació En un món on la tecnologia va canviant constantment, la formació en eines TIC 

és crucial per als professionals, que s’han d’anar actualitzant de manera 

regular. 

Objectius Facilitar la formació necessària per tal que els professionals puguin aprendre i 

millorar la seva capacitació digital. 

 

 
Activitat Conducció de videoconferències amb Zoom i Meet 

Alumnat    11 alumnes 

Professorat   Jordi Centelles 

Durada / dates  4 hores / 16 de juny 

 

Activitat Creació d’un e-commerce 

Alumnat    4 alumnes 

Professorat   Marc Serra 

Durada / dates  4 hores / 17 de juny 

 

Activitat Microsoft Excel avançat 

Alumnat    12 alumnes 

Professorat   Jordi Centelles 

Durada / dates  8 hores / 14 i 15 de juliol / només presencial 
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/  PROGRAMA DE FORMACIÓ TURÍSTICA I EDUCATIVA DE LA GARROTXA – CETS 

Descripció Des de fa més de 15 anys que es treballa conjuntament amb el Parc Natural de la Zona 

Volcànica de la Garrotxa i Turisme Garrotxa en l’organització de formació pel sector 

turístic de la comarca. 

Totes les formacions organitzades s’emmarquen dins els objectius marcats per la Carta 

Europea del Turisme Sostenible (CETS), que és l’estratègia turística de la comarca. 

Objectius Les principals finalitats d’aquesta programació són formar els professionals del turisme 

tant en el coneixement del territori com en les eines necessàries per desenvolupar les 

seves tasques de forma proactiva. A més, també es pretén donar professionalitat al 

sector i intentar desestacionar-lo. 

Destinataris Professionals del turisme, tant d’empreses d’activitats i allotjament, com personal de les 

oficines de turisme. 

Organitza FES, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i Turisme Garrotxa. 

 

Activitat CURS DE BON CONEIXEDOR DE LA GARROTXA 

Alumnat 15 alumnes  

Professorat Xavier Oliver, responsable d’Ús Públic del Parc Natural de la Zona 

Volcànica; Montse Grabolosa, tècnica del Centre de Documentació 

del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa; Llorenç 

Planagumà, geòleg de Tosca, Serveis ambientals d’educació i turisme 

SL; Eva Duran, historiadora i codirectora d’EducArt; Jordi Artola, 

biòleg i director de l’Escola de Natura la Garrotxa i Mike Lockwood, 

naturalista i director de Walking Catalonia. 

Durada / dates 84 hores / Del 15 de setembre al 30 d’octubre  

Reconeixement Títol de Bon coneixedor de la Garrotxa, emès pel Parc Natural de la 

Zona Volcànica de la Garrotxa, prèvia superació d’un examen. 

 

CURS DE CONEIXEMENT DEL SECTOR TURÍSTIC DE LA GARROTXA 

Alumnat    17 alumnes 

Professorat  Turina Serra de Turisme Garrotxa, Núria Valverde, tècnica de l’Àrea 

de Turisme de l’Ajuntament d’Olot, Mireia Tresserras d’EducArt, 

Xavier Oliver del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i 

Xevi Béjar, educador de Tosca  

Durada/dates   15 hores / Del 10 de març al 14 d’abril 

 

FORMACIÓ PERMANENT PER A GUIES DEL PARC NATURAL 

Activitats:  

▪ Espai Museístic dels Volcans de Sant Marc i de Puig Roig 

28 de gener de 2021 – 20 participants 

 

▪ Recursos pedagògics del PNZVG 

21 de gener de 2021 – 23 participants 

 

• Espai Museístic del Parc de Pedra Tosca 

15 de juny de 2021 – 8 participants 

 

• La Vall del Corb 

22 de juny de 2021 – 12 participants 

 

▪ Visita a Circusland 

15 d’abril de 2021 – 9 participants 
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CURS SOBRE CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL TERRITORI DEL PNZVG 

Activitats:  

▪ Sessió 1: Evolució de les visites al Parc Natural (1993-2020) 

2 de febrer de 2021 – 18 alumnes 

• Sessió 2: Evolució de la gestió del paisatge al PN 

13 de desembre de 2021 – 13 alumnes 

• Sessió 3. L’educació al servei de la conservació? Aconseguim els 

nostres objectius? 

Sessió anul·lada. 

• Sessió 4. La gestió del patrimoni natural al PN 

15 de desembre de 2021 – 15 alumnes 

• Sessió 5. La gestió turística al PN: camí cap a una destinació sostenible 

16 de desembre de 2021 – 14 alumnes 

• Sessió 6. En quin estat tenim els nostres boscos? Quines són les 

principals problemàtiques? Com s’haurien de gestionar? 

17 de desembre de 2021 – 14 alumnes 

 

/  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 l’Ajuntament d’Olot i de la Diputació 

de Girona. Puntualment també es compta amb la col·laboració de la delegació 

de la Garrotxa-Ripollès del COAC. 

Activitats 

▪ Curs semi-pràctic de poda (Conforcat) 

Professor: Killian Sampol 

Durada: 25 hores (10 hores teòriques i 15 hores pràctiques) / Dates: del 25 de gener 

al 10 de febrer del 2021 

Alumnat: 16 participants 

 

▪ L’arboricultura urbana, una professió de futur (jornada PATT) 

Impartiran la jornada en Josep Selga i en Gerard Passola 

Durada: 2.5 hores / Data: 29 de novembre del 2021 

Participants 110 

 

▪ Postgrau en Arboricultura Urbana (2a edició) 

Impartiran el curs varis professors i experts en la matèria 

Durada: 200 hores / D’octubre de 2021 a juny de 2022. 

Alumnat: 25 participants 
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/  IDIOMES 

Justificació  Durant el curs 2020-21 la FES ha tornat a programar tertúlies d’idiomes per a aquelles 

persones que necessiten un espai per conversar, practicar i millor la seva expressió 

oral.  

Les tertúlies tenen una hora de durada a la setmana i es faran en format presencial el 

primer semestre i online a partir del segon. 

Objectius L’objectiu és donar vocabulari, corregir els errors gramaticals i guanyar fluïdesa en 

l’expressió oral. 

Destinataris Persones amb un coneixement mínim de la llengua escollida que volen millorar-ne la 

seva expressió oral i adquirir vocabulari. 

 

 

/ 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 de 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 anirà a càrrec de la FES amb l’objectiu de convertir-se 

en l’eix de la formació contínua a la comarca és la sol·licitud 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. 

 Un altre objectiu és coordinar l’oferta amb la Fundació Catalana de 

Cooperatives Agràries, que recentment ha mostrat interès en programar 

cursos a la Garrotxa, i IDFO, entitat amb qui l’Institut Garrotxa ja ha organitzat 

activitats formatives anteriorment. 

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, DinàmiG i altres centres de formació. 

Activitat Cursos sol·licitats via Conforcat: 

• Poda de fruiters (25 hores) 

Del 25 de gener al 10 de febrer 

• Pneumàtica (30 hores) 

Del 8 d’abril al 10 de maig 

• Rehabilitació energètica d’edificis (40 hores) 

Del 20 de setembre al 28 d’octubre 
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/ SERVEIS i PROJECTES _________ 
 

 

/ SERVEIS _______________________________________________ 
 

/ Bonificació de la formació 

Des de l’any 2013 la FES gestiona de forma gratuïta la bonificació de les matrícules a cursos 

propis mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo a aquelles empreses que 

així 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 i treballadores. 

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. I es fa la gestió de la bonificació a totes les empreses que ho sol·liciten i que 

disposen del crèdit suficient, sense cap cost addicional per a les empreses. 

Durant el 2021 s’ha gestionat la bonificació de 27 treballadors de 5 empreses, per un valor 

global de 1.766€.  

 

/ Formació a mida i in company 

En la línia de promoure la formació entre els professionals, la FES treballa per fomentar la 

formació a l’empresa i el desenvolupament professional de les persones en actiu. És per això 

que un dels serveis que oferim és la formació a mida i in company a totes les empreses que ens 

ho sol·liciten, a més de gestionar la bonificació d’aquesta formació de forma gratuïta.  

 

Activitat Manteniment de maquinària en jardineria 

Alumnat  16 alumnes 

Durada / data 10 hores / 9 i 16 d’abril 

 

Activitat Curs soldadura 

Alumnat  4 alumnes 

Durada / data 21 hores / Del 7 de maig a l’11 de juny  

 

Activitat Electricitat bàsica 

Alumnat  5 alumnes 

Durada / data 20 hores / Del 5 al 9 de juliol 

 

 

/ Plans de formació per a empreses i organitzacions 

Es tracta d’un servei de consultoria per a empreses i altres organitzacions amb l’objectiu de detectar les 

seves necessitats presents i futures tant en la seva globalitat com de les persones que hi treballen. 

El mètode és essencialment qualitatiu en base a entrevistes a persones clau de l’empresa per elaborar 

una diagnosi del moment present amb l’objectiu de buscar solucions a problemes actuals, la millora de 
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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. 

 

/ Punt de suport de la UOC 

La FES gestiona el punt de suport de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a Olot. Com a tal, és un 

punt d’informació bàsica, l’alumnat ja inscrit pot tornar els llibres de préstec bibliotecari, acarar 

documentació i pot disposar de les instal·lacions de Can Monsà per connectar-se a internet i treballar. 

El Punt de suport d’Olot depèn del Centre de Suport que aquesta universitat té a Salt, a l’edifici Comacros.  

 

/ Acreditació pel Departament d’Educació 

La FES pot acreditar algunes de les accions formatives que organitza com a formació permanent 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. 

 

/ 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. 

Durant el 2021, 15 alumnes han passat per l’Aula Mentor d’Olot. 

 

/ PROJECTES ___________________________________________ 

/ Pacte per a la formació professionalitzadora i l’ocupació a la Garrotxa 

El “Pacte per a la formació professionalitzadora i l’ocupació de la Garrotxa”, de la qual la FES 

en forma part, ha continuat treballant en la línia de promoure i dignificar la formació professional.  

 

/ Beques per a estudiants de cicles formatius cursant FCT 

Amb l’objectiu d’incentivar econòmicament l’alumnat de cicles formatius en concepte de 

transport, manutenció i ajut a l’estudi, es va signar un conveni amb diferents centres de formació 

de la Garrotxa que ofereixen cicles formatius de grau mitjà i/o superior a fi i efecte de convocar 

beques amb el suport del teixit empresarial de la comarca.  

 

/ Seguiment dels estudiants universitaris de la Garrotxa 

Com es ve fent des de l’any 2006, cada curs s’analitzen 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.  
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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. 

 

/ Informe d’inserció laboral dels graduats en FP 

En el marc del projecte de Formació Professional s’ha elaborat com cada any l’informe de la 

inserció laboral dels alumnes que han cursat Ensenyaments Professionals en algun centre de la 

comarca. Per dur-lo a terme s’han recollit les dades dels instituts públics, l’Institut la Garrotxa, 

l’Institut Bosc de la Coma, l’Institut Montsacopa, l’Escola d’Art d’Olot i també l’Escola Pia i la 

Fundació Kreas.  

Aquesta informació s’ha passat als centres implicats i s’ha inclòs en l’Observatori econòmic, 

social i mediambiental de la Garrotxa que s’edita conjuntament des del Cercle Euram i DinàmiG. 

 

/ Gestió de Can Monsà 
Can Monsà, edifici de titularitat municipal amb gestió delegada a la FES, acull la seu de la 

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, la delegació a la Garrotxa de la UNED, la seu comarcal del 

Consorci per a la Normalització Lingüística, la Fundació KREAS, i acull tres cursos de l’Itinerari 

Formatiu Especial (IFE) d’Integra, projecte pilot del Departament d’Ensenyament. 

En quant a activitats, totes les entitats imparteixen bona part de les seves formacions a l’edifici. 

També n’han fet ús PIMEC, DinàmiG, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa o el propi 

Ajuntament d’Olot, entre d’altres. 

L’aulari ha registrat molts dies ocupacions del 100%, no només en franges horàries de tarda-

vespre, tradicionalment més demandades, sinó que també hi ha hagut molts matins amb 

ocupació completa. Fins al punt que algunes entitats de les que hi tenen la seu han hagut de 

buscar espais en altres equipaments per a poder portar-hi a terme algunes activitats, per manca 

d’espai. 

Actualment es disposa de tota la primera planta de l’edifici situat al número 3 del carrer Joan 

Pere Fontanella, amb una superfície d’aproximadament 1.000 m2. 

 

 

/ PARTICIPACIÓ EN ALTRES PROJECTES _________________ 
 

/ Carta Europea del Turisme Sostenible a la Garrotxa (CETS) 

La FES participa en la comissió tècnica de la CETS a la Garrotxa i és responsable d’algunes de 

les actuacions de l’àmbit Formar, educar i sensibilitzar, concretament, de “Formació continuada 

per a empreses i professionals del turisme” en el marc del qual s’organitzen les activitats 

formatives per al sector turístic. 

La comissió està formada, entre d’altres, per responsables del Parc Natural de la Zona 

Volcànica, Turisme Garrotxa, tècnics de turisme i/o promoció d’administracions locals, Adrinoc, 

Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, o la FES, i es reuneix un mínim de quatre 

vegades l’any. 

La representant a la comissió tècnica de la CETS per part de la FES és la Marta Fontaniol. 
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/ Formació en Xarxa  

El 2014, la Diputació de Girona va engegar el portal Formació en Xarxa, que recull l’oferta 

formativa de millora de l’ocupabilitat a la demarcació de Girona. En aquest portal, els ciutadans 

(aturats, treballadors, empresaris i emprenedors) hi poden cercar ofertes de formació per 

localitat, família professional, destinatari o data d’inici. Des de la Fundació d’Estudis Superiors 

d’Olot s’hi participa publicant-hi tota l’oferta formativa que s’organitza. 

 

/ Comissió de Formació de l’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 és la Marta Fontaniol. 

 

/ Consell Escolar Municipal 

El Consell Escolar Municipal (CEM) és un òrgan de representació de la comunitat educativa en 

etapa obligatòria que es convoca en sessió plenària 3 cops l’any (un cop per trimestre escolar), 

en el Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot. 

Es tracta d’un organisme de participació i consulta en la programació educativa i de qualsevol 

aspecte relacionat amb l’ensenyament de nivell no universitari dins l’àmbit municipal.  

La FES, en tant que entitat que treballa per la formació a la ciutat, és un dels membres convidats 

al CEM, ja que es considera un agent educatiu molt important. 

 

/ Adrinoc 

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya 

(Adrinoc) dona continuïtat a la feina feta durant anys per la Fundació Garrotxa Líder, 

principalment per la gestió d’ajuts Leader de la Unió Europea. Es va crear per ampliar el seu 

abast territorial -fins a setanta-un municipis-, 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 FES és membre 

d’Adrinoc i participa de la seva assemblea de forma regular.  

La representant de la FES a l’assemblea d’Adrinoc és la seva directora, l’Ariadna Villegas.  

 

/ Integra 

Des de fa 4 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 4 els cursos que s’estan fent a Can Monsà (primer, segon, tercer i 

quart), amb un total de 40 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. 

Per al curs 2021-22 la FES i Impulsa han renovat el conveni de col·laboració signat el 2018 pel 

seu programa de formació grupal adreçat als joves becats de la Garrotxa. Una formació 

complementària a la seva formació acadèmica que gira entorn a la comunicació i les habilitats 

personals. Aquest conveni entra en vigor el vuit de juliol de 2021, i la seva durada s’estableix 

per un període d’un any, prorrogable per períodes anuals successius. 
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/ ANNEX I  

La FES en xifres ___________________ 
 

 UNIVERSITAT 

  Cursos de postgrau M H D h  V.G V.P V.A V.S 

1 21010 Postgrau en Vulcanologia - 9a edició 23 11 12 125  4,85 4,89 4,94 4,81 

2 20013 Postgrau en Arboricultura urbana 1a edició 23 20 3 168  4,46 4,48 4,84 4,69 

3 21011 Postgrau en Arboricultura urbana 2a edició 25 18 7 200  en curs 

            

 TOTAL   71 49 22 493  4,66 4,69 4,89 4,75 

            

 EMPRESA 

  Seminaris empresarials          

4 21002 Gestió d'equips (en línia) 6 2 4 6  4,60 5,00 4,40 5,00 

5 21005 L'art de preguntar amb tècniques de PNL 9 1 8 8  4,50 4,88 4,20 4,75 

6 21009 Novetats Fiscals 2022 10 5 5 5  4,80 4,80 4,90 4,80 

   25 8 17 19  4,63 4,89 4,50 4,85 

  Sessions per a Emprenedors          

  1er Semestre        VG Vonline 

7 21016 Bon temps a la feina 5 1 4 5  4,75 4,75 4,75 4,00 

8 21017 Vols idees per al teu negoci? 11 3 8 5  4,00 5,00 4,00 5,00 

9 21018 Pla d'Empresa i documents i tràmits 9 1 8 5  4,60 5,00 4,60 4,60 

10 21019 Fent els números del teu negoci 7 0 7 5  4,75 5,00 4,75 4,75 

11 21020 Planificació de la tresoreria 10 0 10 5  3,83 5,00 3,83 4,50 

12 21021 Màrqueting digital i captació de clients 14 3 11 5  4,10 4,50 4,10 4,50 

13 21022 

Formes jurídiques i societàries per crear una 

empresa 5 0 5 5  4,67 5,00 4,67 4,33 

14 21023 Et cal finançament per al teu projecte 6 0 6 5  4,50 5,00 4,50 4,50 

15 21024 

Tot allò que et cal saber del règim 

d'autònoms 8 2 6 5  4,75 5,00 4,75 4,75 

16 21025 Instagram business 16 2 14 5  3,86 4,43 3,86 4,00 

17 21026 

Saps com preparar els impostos a pagar? 

Coaching financer 4 0 4 5  4,00 5,00 4,00 4,00 

  
 

95 12 83 55,0  4,35 4,88 4,35 4,45 
            

  2on Semestre          

18 21027 Bon temps a la feina 5 1 4 5  5,00 5,00 4,67 5,00 

19 21028 Vols idees per al teu negoci? 4 2 2 5  5,00 5,00 5,00 5,00 

20 21029 Pla d'Empresa i documents i tràmits 7 4 3 5  5,00 5,00 5,00 5,00 

21 21030 Fent els números del teu negoci 10 5 5 5  4,86 4,86 5,00 5,00 

22 21031 Planificació de la tresoreria 9 6 3 5  4,60 4,80 5,00 4,80 

23 21032 Màrqueting digital i captació de clients 17 9 8 5  4,84 4,89 4,95 4,84 

24 21033 

Formes jurídiques i societàries per crear una 

empresa 7 4 3 5  4,86 4,86 4,86 4,71 

25 21034 Et cal finançament per al teu projecte 4 3 1 5  4,67 5,00 5,00 5,00 

26 21035 

Tot allò que et cal saber del règim 

d'autònoms 9 4 5 5  4,83 5,00 4,83 4,83 

27 21036 Instagram business 11 5 6 5  4,79 4,79 4,79 4,79 

28 21037 

Saps com preparar els impostos a pagar? 

Coaching financer 7 4 3 5  4,60 4,80 4,80 4,60 

  
 

90 47 43 55  4,82 4,91 4,90 4,87 

            

 TOTAL   281 116 165 622  4,61 4,84 4,66 4,73 
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 PROGRAMES ESPECÍFICS PER A PROFESSIONALS 

  Formació per al sector turístic          

29 21014 Bon Coneixedor de la Garrotxa 15 8 7 84  4,44 4,71 4,92 4,67 

30 21042 FP Guies: Recursos pedagògics del PNZVG 23 9 14 5          

31 21043 
FP Guies: Espai Museístic dels Volcans de 

Sant Marc i de Puig Roig 
20 11 9 5 

         

32 21044 
FP Guies: Espai Museístic del Parc de 

Pedra Tosca 
8 5 3 5 

         

33 21045 FP Guies: la Vall del Corb 12 6 6 5 
         

34 
31046 

Curs Conservació i Gestió del Territori del 

PNZVG 
27 14 13 20 

         

35 21049 Curs de Coneixement del sector turístic  17 6 11 15          

36 21054 

Visita Circusland (Formació permanent 

sector turístic) 9 2 7 1          

  
 

131 61 70 140  4,44 4,71 4,92 4,67 

  Conforcat          

37 21041 Poda de fruiters (Conforcat) 16 14 2 25  4,00 4,00 4,00 4,00 

38 21047 

Curs pneumàtica (Conforcat Ins la 

Garrotxa) 14 14 0 30  4,00 4,00 4,00 4,00 

39 21048 

Curs rehabilitació energètica edificis 

(Conforcat Ajuntament) 17 10 7 40  4,00 4,00 4,00 4,00 

   47 38 9 95  4,00 4,00 4,00 4,00 

  Altres                  

40 21051 
Dubtes sobre els contractes laborals i els 

drets i deures dels treballadors 
25 7 18 1,5         

  

41 21055 Cultiva el teu Networking (Mas les Mates) 17 5 12 3           

42 21056 LinkedIn (Mas les Mates) 19 5 14 4           

43 21057 Jornada PATT - Arboricultura Urbana 110 75 35 2,5           

44 
21059 

Conducció de vídeoconferències – Zoom i 

Meet  11 2 9 4           

45 21069 Excel avançat 12 4 8 8   4,78 4,82 5,00 4,82 

46 
21070 

Normativa Covid i actuacions - Monitors de 

lleure 114 24 90 2           

   308 122 186 25  4,78 4,82 5,00 4,82 

            

  
 

         

 FORMACIÓ IN COMPANY 

47 21039 

Manteniment de maquinària de jardineria in 

company Castelló 2000 16 16 0 10  3,87 4,00 3,81 3,69 

48 21053 Soldadura - Cales de Llierca 4 4 0 21  4,75 4,75 4,50 4,50 

  
 

16 16 0 10  4,31 4,38 4,16 4,10 

  
 

                 

 TOTAL   502 237 265 270  4,38 4,48 4,52 4,40 

            

 TOTAL GENERAL 854 402 452 1385  4,55 4,67 4,69 4,63 

 

 
M Matrícules 

H Homes 

D Dones 

h Hores 

V.G. Valoració Global 

V.P. Valoració Professorat 

V.A. Valoració Atenció rebuda 

V.S. Valoració Seu física 

  Matrícules de sessions en línia 
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ACTIVITATS ANUL·LADES 2021 

  Cursos de postgrau M H D h 

1 21038 Postgrau en Il·lustració científica - 2a edició 12 9 3 352 

           

  Seminaris i cursos empresarials     
2 21004 Pla de comunicació real & digital (online) 1 0 1 4 

3 21006 Vendre i negociar a distància (online) 0 0 0 4 

4 21007 Gestió d'equips remots (online) 1 0 1 4 

5 21008 Costos directes i indirectes per fer pressupostos (online) 1 0 1 4 

       

  Projecte de capacitació digital     
6 21003 Aprèn a comunicar a través d'una pantalla (online) 2 0 2 4 

7 21060 Creació d’un e-commerce 4 0 4 4 

8 21061 Xarxes socials 1 0 1 8 

9 21062 Creació de continguts per a blogs i xarxes socials 6 3 3 4,0 

10 21063 Disseny per a web i xarxes socials 2 1 1 4,0 

11 21064 Estratègies de venda al món digital: tinc marketplace, i ara què? 3 1 2 4,0 

12 21065 Ciberseguretat i gestió de la identitat digital 0 0 0 4,0 

13 21066 Elaboració de pàgines web, Wordpress 3 0 3 16,0 

14 21067 Word avançat 3 0 3 4,0 

15 21068 Excel bàsic 4 1 3 4,0 

       

  Altres     
16 21012 Curs Artteràpia per a professionals 3 0 3 15,0 

17 21040 Disseny de rapports i estampació digital 1 1 0 4,0 

18 21050 Artteràpia per a mestres i educadors: una altra mirada cap a l'alumne 9 5 4 15,0 

19 21073 Pimec Intermediate english conversation 0 0 0 28,0 

20 21074 Aprovada pròrroga Erto (Mas les Mates) 1 0 1 1,5 

21 21075 Cales de Llierca - Electricitat bàsica         

       

  Idiomes     

  
 

    
24 21077 Tertúlies d'anglès, nivell inicial - 1er trimestre 3 0 3 10,0 

25 21080 Tertúlies d'anglès, nivell mig - 1er trimestre 4 0 4 10,0 

26 21083 Tertúlies de francès, nivell mig - 1er trimestre 0 0 0 10,0 

       

       

   TOTAL 64 21 43 518 
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/ ANNEX II 

Imatge gràfica _________________ 
 

A continuació s’adjunta una mostra del material de difusió en el que s’ha inserit el logotip de la Diputació de Girona. 

 

Cartell del Postgrau en Arboricultura Urbana. Enviat als alumnes del programa de Jardineria i Paisatgisme, a les 

facultats d’enginyeria agrícola, enginyeria forestal, arquitectura i biologia. A entitats del sector, col·legi d’enginyers 

agrícoles, APEVC, gremi de jardineria, AEA, entre d’altres.  
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