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CONTINUEM AMB LA FORMACIÓ PER A L’EMPRENEDORIA

Aquest octubre continuen 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.
Les properes sessions programades del mes
d’octubre són “Pressupost de tresoreria amb
Finanpolis” de la mà d’Elisa Martínez el dia 14
d’octubre, “Coaching financer” de la mà d’Anna Carré el dia 19 d’octubre, “Et cal finançament
per al teu projecte o negoci? ” de la mà de Josep Lluís Navarro el dia 21 d’octubre, “Saps com
preparar els impostos a pagar? ” de la mà d’Anna Viñas el dia 26 d’octubre i “Tot allò que et
cal saber del règim general d'autònoms” de la mà de Glòria Castells el dia 28 d’octubre.
Totes les sessions són gratuïtes i es fan a la seu de la FES (edifici Can Monsà – C/Joan Pere
Fontanella, 3 d’Olot). Per a més informació i inscripcions podeu consultar la pàgina web,
escriure a fes@olot.cat o trucar al 972 26 21 28.

OPTIMITZA’T – Sessions de lideratge i de resolució de conflictes

Dins el cicle de desenvolupament personal en
l’àmbit professional us oferim dues sessions el
proper mes de novembre.
•
Un
taller
de
lideratge
on
incrementaràs la capacitat de dirigir, motivar,
acompanyar i desenvolupar persones i
equips. La formació anirà a càrrec d’Anna
Carré i s’impartirà el dia 3 de novembre amb
horari de 9:30 a 13:30 a la seu de la Fundació
d’Estudis Superiors d’Olot.

•

Un taller de prevenció i transformació de relacions conflictives en les organitzacions
que et permetrà ser conscient que els conflictes i les relacions van de la mà, entendre
que els conflictes també et donen una oportunitat de millora i transformació
personal i relacional i que els participants descobreixin els seus conflictes actuals. La
formació anirà a càrrec de Joaquim Margenat i s’impartirà el proper dia 17 de
novembre amb horari de 9:30 a 13:30 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.

CONVERSES D’IDIOMES EN ANGLÈS I FRANCÈS
Aquest mes d’octubre han començat tres grups
de conversa. Un de nivell mig-alt d’anglès conduït
per la Isabel Delgà, llicenciada en filologia
anglesa i professora d’anglès, en format virtual,
una hora a la setmana.
Un segon grup de francès nivell mig de la mà de
la Marta Guitart, llicenciada en filologia romànica
i professora de francès, i també en format virtual
un dia a la setmana.
I un tercer grup d’anglès nivell mig en format
presencial sota el títol de “Walk and Talk” conduït per en Mike Lockwood, naturalista i guia, i
amb l’objectiu de practicar l’idioma mentre es camina per l’entorn d’Olot tot coneixent
aspectes naturals i culturals del territori.
Aquestes converses tenen una durada de 15 sessions d’octubre a febrer i ja hi ha obertes les
matrícules per les sessions del segon semestre que seran de febrer a juny.
Per a més informació podeu escriure a fes@olot.cat, o trucar al 972 26 21 28.

DOS POSTGRAUS AMB LA UNIVERSITAT DE GIRONA
Aquesta tardor han començat dos postgraus
amb la Universitat de Girona.
Per una banda, el 13 de setembre va
començar la 3a edició del Postgrau en
Arboricultura Urbana amb 18 participants
d’arreu de Catalunya, sota la direcció
acadèmica d’en Gerard Passola i en Josep
Selga, ambdós biòlegs i consultors en
arboricultura urbana. Aquesta formació té
una durada de 216 hores i està reconeguda

amb 11 crèdits ECTS i s’imparteix en format híbrid.
Per altra banda, el 10 d’octubre va començar la 10a edició del Postgrau en Vulcanologia sota
la direcció acadèmica de Joan Martí i Adelina Geyer, ambdós professors d’investigació al
Geociències Barcelona – CSIC. Pel que fa a aquesta formació s’ha comptat amb la participació
de 16 alumnes de 8 nacionalitats diferents que estaran a la Garrotxa fins el 23 d’octubre.
Enguany les sessions teòriques es fan a l’Espai Cràter i les visites de camp en l’àmbit de la
zona volcànica de la Garrotxa, a Sant Dalmai i a Canet d’Adri.

> PARAL·LELS
•

Curs Bon coneixedor d’Osona. Per a més informació i inscripcions aquí.

•

Xerrada: Som a prop de l’inici de l’aviació elèctrica? A càrrec de Josep Maria Dorca.
Divendres 28 d’octubre a les 19h a l’Espai Cràter

•

Setmana de la Vulcanologia, organitza Espai Cràter

> CALENDARI
RAL·LELS
EL PROPER NOVEMBRE ET PROPOSEM...
> 2 de novembre
· Formes jurídiques i societàries per crear una empresa
> 3 de novembre
· Taller de lideratge
> 4 de novembre
· Màrqueting digital
> 9 de novembre
· Instagram business
> 17 de novembre
· Prevenció i transformació de relacions conflictives en les organitzacions

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

