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INICIACIÓ AL LLENGUATGE DE SIGNES EN CATALÀ 

 

Aquest curs, programat per la primera setmana 

de juliol, pretén donar les nocions bàsiques 

sobre la sordesa, així com aprendre a 

comprendre i produir missatges en LSC, i nocions 

sobre el lèxic i la gramàtica d’aquesta llengua. 

El curs, està subvencionat pel Consorci per a la 

Formació Contínua de Catalunya i té una durada 

de 30 hores, que es realitzaran en format 

intensiu del 4 al 8 de juliol en horari de 9.30 a 

13.30h i de 15 a 17h.  

El curs anirà a càrrec de Maria Isabel Martínez – especialista i professora de llengua de signes 

i Anna Maria Martín – Psicopedagoga, intèrpret persones sordes i sordcegues, especialista 

en discapacitat i comunicació i directora de produccions audiovisuals accessibles i 

adaptacions de continguts.  

 

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web, escriure a fes@olot.cat, o trucar al 972 

26 21 28. 

 

6a EDICIÓ DEL CURS D’ESTIU EN ARTTERÀPIA 

 

Del 4 al 7 de juliol tindrà lloc la sisena edició del 

curs d’estiu Artteràpia per a mestres i 

educadors: una altra mirada cap a l’alumne.  

Aquesta formació té una durada de 15 hores i 

es realitza a les tardes de les 16 a les 19.30h. La 

docència anirà a càrrec de l’Alícia Expósito – 

artterapeuta i llicenciada en coreografia i 

tècniques d’interpretació de la dansa, i de la 

Clara Aulina – artterapeuta i llicenciada en 

pedagogia.  

El curs va dirigit als i les professionals que treballen directament en el camp de la infància i 

l’adolescència com mestres, professors i educadors que vulguin sumar coneixements i 

reflexionar sobre un altre tipus d’escolta que permeti acceptar, acompanyar, donar 
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seguretat i sostenir al nen i al jove en tot allò que esdevingui per tal d’afavorir-lo en la millora 

de la seva integració emocional.  

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 poder desenvolupar activitats de visita i descoberta amb grups 

turístics, escolars i de lleure. Per acreditar-se com a “Bon Coneixedor de la Garrotxa” cal 

haver fet aquesta formació i superar una prova. Aquest últim requisit és imprescindible per 

a realitzar activitats amb grups organitzats dins de l’Espai Museístic del volcà del Croscat. 

Durant les 88 hores de formació es tracten continguts de gestió del territori, d’ambients 

naturals, de geologia, vulcanisme, geografia, història, etc. de la mà de tècnics i professionals 

del sector.  

L’edició d’enguany comença el proper 12 de setembre i les inscripcions ja estan obertes a la 

nostra web. Per a més informació podeu escriure a fes@olot.cat , o trucar al 972 26 21 28. 

 

3a EDICIÓ DEL POSTGRAU EN ARBORICULTURA URBANA 

 

Últimes places a la 3a edició del Postgrau en 

Arboricultura Urbana que començarà el proper 

13 de setembre.  

Aquesta formació neix per satisfer la necessitat 

de la societat actual de formar professionals 

d’aquest sector amb un ampli coneixement, 

tant tècnic com científic, que els permeti 

gestionar de manera sostenible l’arbrat urbà 

dels nostres pobles i ciutats. 
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El curs tracta de forma multidisciplinar la necessitat de dissenyar i implantar arbrat urbà 

analitzant i interpretant els desafiaments dels arbres a la ciutat, així com gestionar i mantenir 

l’arbrat com a element diferenciador de la infraestructura urbana. 

La direcció acadèmica del curs recau sobre Gerard Passola i Josep Selga, ambdós biòlegs i 

consultors en arboricultura urbana. 

El curs d’un total de 216 hores és títol propi de la Universitat de Girona i està reconegut amb 

34 crèdits ECTS. 

Per a inscripcions podeu consultar la nostra web, escriure a fes@olot.cat, o trucar al 972 26 

21 28.  

 

10a EDICIÓ DEL POSTGRAU EN VULCANOLOGIA  

 

La tardor del 2022 arribarem a la 10a edició del 

Postgrau en Vulcanologia que compta amb 

direcció acadèmica de Joan Martí i Molist i 

Adelina Geyer Traver geòlegs i professors 

d’investigació al Geociències Barcelona – CSIC. 

La formació de 105 hores es realitza de forma 

intensiva del 10 al 23 d’octubre compaginant les 

sessions teòriques a l’aula i les sortides de camp 

dins l’àmbit del Parc Natural de la Zona Volcànica 

de la Garrotxa i el camp volcànic gironí. 

La docència va a càrrec dels dos directors del curs i altres experts en vulcanologia provinents 

del CNRS d’Orleans, de la Universidad Autónoma de México, del IGN de Madrid i del Parc 

Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web, escriure a fes@olot.cat, o trucar al 972 

26 21 28. 

 

> PARAL·LELS 

• Oberta la matrícula del Máster en Il·lustración Científica de Ciéncias Naturales per la 

UdG. Més informació aquí. 

• Repensar els jardins històrics. 16 i 17 de juny, consulta el programa aquí. 

• Itinerari personal: el firal d’Olot – 18 de juny a càrrec de Xavier Puigvert. Més 

informació aquí. 

• Cursos d’estiu per a docents sobre Robòtica. Més informació aquí. 

> CALENDARI 

RAL·LELS 

AQUEST JUNY ET PROPOSEM... 
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> Inici 9 de juny 

· Curs de Com fer un projecte d’edificació amb REvit 

 

> Inici 10 de juny 

· Curs de Fisioteràpia Respiratòria 

 

I PEL MES DE JULIOL: 

> Inici 4 de juliol 

· Iniciació al llenguatge de signes en català. 

 

> Inici 4 de juliol 

· Artteràpia per a mestres i educadors: una altra mirada cap a l’alumne 

 

 

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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