Si no ho veus correctament mira'l al navegador clicant aquí
Si vols deixar de rebre aquest butlletí clica aquí

L’ALTA GARROTXA, NOVETAT A L’EDICIÓ D’ENGUANY, 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.
Com a novetat d’aquesta edició s’ha incorporat una sessió per tractar l’Alta Garrotxa de la
mà de la Sara Sánchez, tècnica del Consorci de l’Alta Garrotxa.
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.

ÚLTIMES PLACES A LA 3a EDICIÓ DEL POSTGRAU EN ARBORICULTURA
URBANA
El proper 13 de setembre començarà la 3a
edició del Postgrau en Arboricultura Urbana,
sota la direcció acadèmica de Josep Selga i
Gerard Passola, ambdós biòlegs i consultors
en arboricultura urbana.
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.
El format del curs és intensiu i híbrid, de manera que les classes es realitzen concentrades
en tres dies seguits a principis de cada mes i l’alumne pot escollir si segueix la formació
presencialment a Olot, a la seu de la FES, o des de casa en format virtual, excepte algunes
sessions més pràctiques i les visites de camp que l’assistència presencial és obligatòria.
El curs, d’un total de 216 hores, és títol propi de la Universitat de Girona i està reconegut
amb 34 crèdits ECTS. Les places són limitades.
Per a inscripcions podeu consultar la nostra web, escriure a fes@olot.cat, o trucar al 972 26
21 28.

A L’OCTUBRE 10a EDICIÓ DEL POSTGRAU EN VULCANOLOGIA
En aquests moments queden poques
places lliures a la 10a edició del Postgrau
en Vulcanologia que començarà el proper
dia 10 d’octubre.
Enguany ja comptem amb participants de
7 nacionalitats diferents que es
desplaçaran durant 15 dies a la capital de
la Garrotxa per cursar 105 hores de
formació sobre vulcanologia. Aquesta
formació tan intensiva compaginarà les
sessions teòriques a l’aula, que en
aquesta edició es realitzaran a l’Espai
Cràter, i les sortides de camp a l’entorn 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, en Joan Martí i l’Adelina Geyer, i altres
experts en vulcanologia provinents del CNRS d’Orleans, de la Universidad Nacional
Autónoma de México, del IGN de Madrid, de la Universitat de Barcelona 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.

AQUESTA TARDOR TORNA LA FORMACIÓ PER A L’EMPRENEDORIA

Torna aquest setembre les sessions de
formació per a l’emprenedoria, els
dimecres i els divendres al matí, del 28
de setembre al 4 de novembre.
El programa està repartit en 5 apartats:
Preparació, Planificació. Finançament,
Tràmits i obligacions i Comunicació.
Pel mes de setembre les sessions
programades són “Bon temps a la feina:
et sents satisfet/a amb l’ús del teu
temps?” de la mà de Pilar Aiguabella el
dia 28 de setembre i “Vols idees per al teu negoci? Taller de pluja d’idees” de la mà de Dani
Bernard el dia 30 de setembre.
Totes les sessions són gratuïtes i es fan a la seu de la FES (edifici Can Monsà – C/Joan Pere
Fontanella, 3 d’Olot). Més informació i inscripcions a fes@olot.cat – 972 26 21 28.

COM PARLAR EN PÚBLIC – CURS SUBVENCIONAT

Et trobes que has de fer una presentació,
una reunió, exposar un treball o resultats
d’empresa i no saps per on començar? La
importància de la manera en què ens
comuniquem verbalment i corporalment
és essencial per realitzar una bona
presentació, i això ho podem aconseguir
amb la pràctica i unes bones pautes.
Per tot això us oferim el curs de Com
parlar en públic on es treballaran
aspectes com: l’estructura del discurs, els
recursos lingüístics, l’entonació de la veu,
l’expressió corporal, etc, per tal de poder transmetre el missatge que volem amb confiança
i seguretat.
El curs, de 20 hores de durada, està organitzat per PIMEC i subvencionat pel Consorci per la
Formació Contínua de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.
L’horari del curs serà de les 9.30 a les 13.30h els dies 23 i 30 de setembre i 14, 21 i 28
d’octubre a la seu de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.
Per a més informació, podeu consultar la pàgina web, escriure a fes@olot.cat, o trucar al 972
26 21 28.

ACTIC C5 – INFORMACIÓ GRÀFICA, SONORA I DE LA IMATGE

Des de la FES et proposem un curs per la
preparació de la competència C5 d’Actic
sobre tractament de la informació
gràfica, sonora i de la imatge en
moviment.
Aquest
curs
està
subvencionat pel Consorci de la Formació
Contínua de Catalunya i finançat pel Fons
Social Europeu.
El curs té una durada de 30 hores i es
realitzarà en horari de tardes de les 17 a
les 20h, el dilluns i dimecres del 19 de
setembre al 26 d’octubre, a la seu de la
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.
La formació anirà a càrrec de Jordi Centelles, formador i consultor informàtic, especialitzat
en formació en Noves Tecnologies i Ofimàtica.
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.

•

Aquest juliol xerrades al pati de l’Hospici. 13 juliol – La bellesa òrfica al cinema / 18
juliol – Les qualitats viscerals de l’arquitectura / 19 juliol – Sensibilitat i imaginació
crítica / 20 juliol – Lucia Tahan

> CALENDARI
RAL·LELS
EL PROPER SETEMBRE ET PROPOSEM...
> Inici 12 de setembre
· Curs de Bon Coneixedor de la Garrotxa
> Inici 13 de setembre
· Diploma d’Especialització en Arboricultura Urbana (Postgrau)
> Inici 19 de setembre
· Actic C5. Curs de tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment –
nivell mitjà
> Inici 23 de setembre

· Curs de Com parlar en públic
> 28 de setembre
· Bon temps a la feina. Ets sents satisfet/a amb l’ús del teu temps?
> 30 de setembre
· Vols idees pel teu negoci? Taller de pluja d’idees

I A L’OCTUBRE:
> 5 d’octubre
· El pla d’empresa i els documents i tràmits necessaris per obrir un negoci
> 7 d’octubre
· Fent els números del teu negoci: previsió i anàlisi financera
> Inici 10 d’octubre
· Diploma d’especialització en Vulcanologia (Postgrau) – 10 edició
> 14 d’octubre
· Pressupost de tresoreria amb Finanpolis: aprèn jugant amb les finances del teu negoci
> 19 d’octubre
· Coaching financer
> 21 d’octubre
· Et cal finançament per al teu projecte o negoci? Saps quins són els productes financers
actuals?
> 26 d’octubre
· Saps com preparar els impostos a pagar?
> 28 d’octubre
· Tot allò que et cal saber sobre el règim d’autònoms
> principis d’octubre
· Converses de francès i d’anglès (s’està tancant el programa)

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

