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OBERTA LA MATRÍCULA A LA 3A EDICIÓ DEL DIPLOMA
D’ESPECIALITZACIÓ EN ARBORICULTURA URBANA
El 13 de setembre arranca la 3a edició del
Diploma d’Especialització en Arboricultura
Urbana (postgrau) amb l’objectiu de donar eines
i recursos per saber gestionar el verd urbà
pensant en el benestar de les persones que
habiten aquest entorn. El curs està adreçat a
professionals de la jardineria, urbanistes,
enginyers, arquitectes i consultors ambientals
tant de l’àmbit públic com privat.

La formació compta amb la direcció acadèmica de Josep Selga i Gerard Passola, biòlegs i
consultors en arboricultura urbana i Mita Castañer, geògrafa i professora de la UdG.
La durada del curs són 216 hores presencials i 34 crèdits ECTS en un format intensiu de 24
hores de formació al mes, concentrades en tres dies seguits. L’alumne podrà seguir el curs
de forma presencial a l’aula o en streaming a distància, excepte, algunes sessions que són
d’assistència presencial obligatòria.
La matrícula està oberta i les places són limitades. Per a més informació o consultes us
podeu dirigir a fes@olot.cat o al 972 26 21 28.

OBERTA LA MATRÍCULA A LA 10A EDICIÓ DEL DIPLOMA
D’ESPECIALITZACIÓ EN VULCANOLOGIA
Del 10 al 23 d’octubre tindrà lloc la 10a
edició del Diploma d’especialització en
Vulcanologia (postgrau) sota la direcció
acadèmica de Joan Martí i Molist i Adelina
Geyer Traver, ambdós professors
d’investigació del Geociències Barcelona
– CSIC.
Aquest curs compta amb el suport de
l’Ajuntament d’Olot, la International
Association of Volcanology and Chemistry
of the Earth’s Interiror (IAVCEI) i
Geociències Barcelona – CSIC.
El postgrau és únic, pel que fa als continguts, però sobretot, pel lloc on es realitza, ja que
pocs territoris permeten veure in situ diferents tipologies d’afloraments volcànics.
Durant dues setmanes molt intensives, els participants treballaran continguts específics com
l’origen i l’evolució dels magmes, diferents tipus d’erupcions o la perillositat i els riscos
volcànics, i faran diverses visites sobre el terreny per veure i conèixer els afloraments del
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i del camp volcànic gironí.
La matrícula està oberta i les places són limitades. Per a més informació o consultes us
podeu dirigir a fes@olot.cat o al 972 26 21 28.

CURSOS DE PREPARACIÓ PER A LES COMPETÈNCIES ACTIC
Els propers cursos de preparació per a les
competències ACTIC que t’oferim des de la FES
són 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.
Els cursos són subvencionats pel 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.

CURS DE FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA

La FES i l’INS Garrotxa han programat un curs
subvencionat sobre Fisioteràpia Respiratòria pel
proper mes de juny.
Es tracta d’un curs de 30 hores, el qual pretén dotar
a l’alumne d’eines per tal d’afavorir la bona dinàmica
respiratòria dels pacients. En total hi haurà 5 sessions
els divendres 10 i 17 de juny i 1 i 8 de juliol en horari
de 15 a 20.30h i el dissabte 9 de juliol de 9 a 14h i de
15 a 18h a les instal·lacions de l’INS Garrotxa (Crta. De
Riudaura, 110 d’Olot). Totes les sessions tindran una part pràctica.
Els professors del curs seran en Ricard Castro i l’Anna Andreu, fisioterapeutes respiratoris i
professors de la UVic.
Aquest curs està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya a través
del programa React i per tant no té cap cost per a l’alumne.
Per inscripcions i més informació, podeu consultar la nostra web, escriure a fes@olot.cat, o
trucar al 972 26 21 28.

COM FER UN PROJECTE D’EDIFICACIO AMB REVIT

La FES i l’IES Garrotxa han 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, a l’Institut Garrotxa i estarà 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.

NOVA EDICIÓ DEL CURS DE BON CONEIXEDOR DE LA GARROTXA
El proper setembre torna una nova edició
del curs de Bon Coneixedor de la
Garrotxa de la mà de Turisme Garrotxa,
el Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa i la Fundació d’Estudis Superiors
d’Olot, tres institucions que treballen per
oferir formació de qualitat al sector
turístic que opera a la comarca, amb
l’objectiu de complir amb els principals
objectius de la Carta Europea del Turisme
Sostenible.

Aquest curs és essencial per tenir un bon coneixement del territori i indispensable per a
poder desenvolupar activitats de visita i descoberta amb grups turístics, escolars i de lleure.
L’edició d’enguany comença el proper 12 de setembre i les inscripcions ja estan obertes a la
nostra web.

> PARAL·LELS
•

Torna la Primavera en família a Olot! Consulteu totes les activitats aquí.

•

Nova xerrada dels Grans Interrogants de la Ciència: Què ens pot ensenyar la
neurociència sobre el lliure albir?, el 20 de maig a les 19h.

•

Vols participar en l’elaboració del llibre “Guia de flora i vegetació de la Garrotxa”? que
impulsa la Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural
(ICHN). Més informació aquí.

> CALENDARI
RAL·LELS
AQUEST MAIG ET PROPOSEM...
> Inici 9 de maig
· Curs de Community Manager
> 10 de maig
· Coneixes prou la Garrotxa com per saber informar als clients? (formació permanent pel
sector turístic)
> Inici 30 de maig
· Curs de Tractament de la informació (ACTIC C4)

I PEL MES DE JUNY:
> Inici 9 de juny
· Curs de Com fer un projecte d’edificació amb REvit
> Inici 10 de juny
· Curs de Fisioteràpia Respiratòria

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

