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CURSOS DE PREPARACIÓ PER A LES COMPETÈNCIES ACTIC 

 

La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 

t’ofereix 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, del 

19 de setembre al 24 d’octubre.  

Tots aquests cursos són subvencionats gràcies al Consorci per a la Formació 

Contínua de Catalunya a través del programa React. 

A més, des del febrer la FES és centre col·laborador d’ACTIC, i ja podeu venir a fer 

l’examen oficial a la nostra seu, a Can Monsà. 

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. 
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OPTIMITZA’T: NOU CICLE DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL 

La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 

organitza Optimitza’t, un nou cicle de 

desenvolupament personal en l’àmbit 

professional. Aquest cicle té per objectiu 

ajudar als professionals a desenvolupar el 

seu perfil professional, millorar les seves 

habilitats i adquirir les capacitats 

necessàries per a desenvolupar el seu perfil 

professional. 

La proposta consta de quatre sessions: dues sessions de Programació 

Neurolingüística, coneguda com a PNL, que tindran lloc els dies 21 i 28 d’abril, un 

taller de lideratge, el 5 de maig, i un curs sobre Prevenció i transformació de 

relacions conflictives en les organitzacions el 12 de maig. 

Per més informació i inscripcions podeu contactar amb el correu electrònic de la FES 

d’Olot a fes@olot.cat, consultar la pàgina web fes.olot.cat o al telèfon 972 26 21 28. 

 

 

 TOTES LES PLACES OCUPADES AL CURS D’ELECTRICITAT INDUSTRIAL 

 

El curs d’electricitat industrial que ofereix 

la FES s’ha omplert ràpidament i 

actualment té totes les places ocupades. 

Si no us heu pogut inscriure, contacteu 

amb nosaltres a fes@olot.cat o al 972 26 

21 28 i us posarem en llista d’espera. 

El curs té per objectiu capacitar als 

alumnes per tal que puguin desenvolupar 

adequadament funcions de manteniment elèctric industrial. Es donaran eines per 

conèixer el funcionament dels diferents circuits de la indústria, diagnosticar i 

reparar avaries elèctriques d’urgència, i saber interpretar la informació tècnica i els 

diferents tipus d’esquemes, entre d’altres. 

Aquest curs està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 

a través del programa React. 
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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. 
 

CURS DE COMMUNITY MANAGER 

 

La FES ha programat un curs per tal de 

conèixer les competències clau que un 

Community Manager ha d’assolir i les 

característiques del seu lloc de treball.  

Aquesta formació, impartida per la Marta 

Albet, s’ofereix en format presencial del 9 

de maig al 13 de juny.  

Aquest curs està subvencionat pel 

Consorci per a la Formació Contínua de 

Catalunya a través del programa React. 

Per més informació, podeu consultar la pàgina web, escriure a fes@olot.cat, o trucar 

al 972 26 21 28. 
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COM FER UN PROJECTE D’EDIFICACIO AMB REVIT 

 

La FES ha programat un curs subvencionat 

sobre com fer un projecte d’edificació amb 

Revit (entorn BIM).  

Es tracta d’un curs de 40 hores, on l’alumne 

aprendrà a executar les eines del 

programa amb agilitat i concreció, a 

utilitzar les eines necessàries pel procés del 

projecte, a planificar l’ordre del disseny, 

conèixer la metodologia de treball i gestió 

d’arxius, i a solucionar problemes que 

puguin sorgir mitjançant l’execució d’un 

cas pràctic. 

El curs, de 40 hores, tindrà lloc del 9 de juny al 14 de juliol, i està conduït per Quim 

Gallart, arquitecte i especialista en Revit. Aquest curs està subvencionat pel Consorci 

per a la Formació Contínua de Catalunya a través del programa React. 

Per inscripcions i més informació, podeu consultar la nostra web, escriure a 

fes@olot.cat, o trucar al 972 26 21 28. 

 

 

INICIACIÓ AL LLENGUATGE DE SIGNES CATALÀ 

 

La primera setmana de juliol, del 4 al 8, 

teniu l’oportunitat d’aprendre el 

llenguatge de signes en català a la FES. 

El curs d’Iniciació al Llenguatge de 

Signes Català us donarà nocions 

bàsiques sobre la sordesa, aprendreu 

a comprendre i produir missatges en 

LSC, i nocions sobre el lèxic i la 

gramàtica d’aquesta llengua. 

Aquest curs està subvencionat pel 

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya a través del programa React. 

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web, escriure a fes@olot.cat, o 

trucar al 972 26 21 28. 
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> PARAL·LELS 

• Ja està en marxa el Sismògraf, el festival que detecta el moviment. Tota la programació 
aquí. 

• Torna la Primavera en família a Olot! Consulteu totes les activitats aquí. 
• Nova xerrada dels Grans Interrogants de la Ciència: El gat fer a l’Alta Garrotxa: Quin és el 

seu estat poblacional i genètic?, el 22 d’abril a les 19h. 
• Encara podeu visitar l’exposició “L’Escola d’Olot. Una ‘fake news’ amb 150 anys d’història”, al 

Museu de la Garrotxa. Hi serà fins l’1 de maig. 
• El Robolot 22 tindrà lloc el 6 i 7 de maig, amb fira d’steamakers, projecció de mappings, 

tallers de robòtica educativa i una jornada d’innovació en programació i robòtica educativa. 

 

> CALENDARI 

RAL·LELS 

AQUEST ABRIL ET PROPOSEM... 

 

> Inici 20 d’abril 
· Curs de Tractament de la informació numèrica (ACTIC C6) 

 

> 21 i 28 d’abril 
· Curs de PNL 

 

> Inici 26 d’abril 
· Curs d’Electricitat industrial 

 

> 29 i 30 d’abril 
· Intensiu: Recursos Creatius pel treball amb persones. Escoltar per reobrir a una altra mirada 

 

I PEL MES DE MAIG: 

 

> 5 de maig 
· Taller de lideratge 

  

> Inici 9 de maig 
· Curs de Community Manager 

 

> 12 de maig 
· Curs de prevenció i transformació de relacions conflictives en les organitzacions 

 

> Inici 30 de maig 
· Curs de Tractament de la informació (ACTIC C4) 
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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 
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