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ELS VALORS DELS PARATGES DE LA MOIXINA – Formació permanent 

 

El divendres 27 de gener tindrà lloc la 

sessió de formació permanent sobre els 

Valors dels paratges de la Moixina: 

hidrogeologia, flora i fauna, cultura i 

societat, dirigida a persones acreditades 

com a “Bons coneixedors de la comarca”.  

Aquesta formació està emmarcada dins 

l’estratègia de la Carta Europea de 

Turisme Sostenible i organitzada pel Parc 

Natural de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa, Turisme Garrotxa i la Fundació 

d’Estudis Superiors d’Olot. 

La sessió anirà a càrrec de Mireia Jiménez del Centre de Sostenibilitat Territorial i Xavier 

Béjar, Jan Tresserras i Anna Ros, educadors de Tosca.  

Les places són limitades i les inscripcions estan obertes a la web de la FES.  

Per a més informació i inscripcions podeu escriure a fes@olot.cat o trucar al 972 26 21 28. 

  

CONVERSES D’IDIOMES – obertes les inscripcions pel 2n semestre 

 

A mitjans febrer iniciem el segon 

semestre de les converses d’idiomes. 

L’objectiu d’aquestes sessions, de curta 

durada, és millorar l’expressió oral. 

Els cursos que t’oferim, de febrer a juny 

són els següents: 

- Converses en anglès – nivell inicial. Del 

13/02/2023 al 16/06/2023. Cada dilluns 

de 17.30 a 18.30h en format virtual per 

Zoom. 

- Converses en anglès – nivell mitjà/alt. 

Del 13/02/2023 al 16/02/2023. Cada 

dilluns de 19 a 20h en format virtual per Zoom. 
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- Converses en francès – nivell mitjà/alt. Del 15/02/2023 al 31/05/2023. Cada dimecres 

de 20 a 21h en format virtual per Zoom. 

- Walk and Talk – nivell mitjà. Del 16/02/2023 al 08/06/2023. Cada dijous de les 17.15 

a les 18.30h en format presencial. 

 

Les converses d’anglès van a càrrec d’Isabel Delgà, llicenciada en filologia anglesa, les de 

francès de la mà de Marta Guitart, llicenciada en filologia romànica i el Walk and Talk està 

conduït per Michael Lockwood, anglès i guia naturalista.  

Les places a tots els grups estan limitades i les inscripcions estan obertes a la web de la FES.  

Per a més informació i inscripcions podeu escriure  a fes@olot.cat o trucar al 972 26 21 28. 

 

SESSIONS DE FORMACIÓ PER A L’EMPRENEDORIA – PROGRAMA 2023  

 

El proper 21 de febrer iniciem la 

programació de les sessions de formació 

per a l’emprenedoria. Aquestes sessions 

estan obertes a tothom però van 

especialment dirigides a totes aquelles 

persones que volen iniciar un projecte 

empresarial o que l’han començat, en els 

darrers 3 anys, i volen consolidar-lo. Per 

aquest motiu, i perquè la durada de cada 

sessió és d’entre 4 i 5 hores, els continguts 

d’aquestes sessions són de nivell inicial 

per tenir un primer coneixement de cada 

temàtica.  

El programa consta de 12 sessions de formació que es duran a terme de febrer a maig i que 

es repetiran de setembre a novembre. Tindran lloc cada dimarts de 9 a 14h en format 

presencial i es tractaran les següent temàtiques: 

Taller de com passar de la idea a l'oportunitat de negoci 
Què cal conèixer abans d'emprendre el teu negoci? 

Pla d’Empresa (documents i tràmits per obrir el teu negoci) 
Anàlisi i gestió financera 
Conceptes bàsics de gestió per a l’emprenedoria 

Coaching financer 
Gestió de tresoreria  

Formes jurídiques i societàries per crear una empresa 
Saps com preparar els impostos a pagar? 
Tot allò que et cal saber del règim general d’autònoms 
Pla de comunicació nivell basic 

Quines xarxes socials utilitzar per a la meva empresa? 

Properament obrirem les inscripcions, 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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CURS DE VIDEOMÀRQUETING I NARRATIVA DE MARCA 

 

El 13 de febrer comença una formació de 

30 hores de durada sobre 

videomàrqueting i narrativa de marca. 

Aquest curs va dirigit a qualsevol 

empresa, comerç, entitat o persona que 

vulgui promoure algun dels seus 

productes o serveis utilitzant les eines 

que proporciona l’audiovisual i la 

narrativa de marca (storytelling). 

L’objectiu final del curs és que cada 

participant pugui realitzar el seu propi 

vídeo promocional, seguint tot el procés 

de producció i utilitzant tan sols una càmera (fotogràfica o de telèfon mòbil).  

El curs anirà a càrrec de David Lloberol i es farà a la seu de la Fundació d’Estudis Superiors 

d’Olot, els dilluns i divendres de 9 a 14h del 13 de febrer al 3 de març.  

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

o trucar al 972 26 21 28. 

 

 

CURS DE SOLDADURA: TIG – SUBVENCIONAT PEL CONFORCAT 

 

La FES, conjuntament amb l’Institut 

Garrotxa, han obtingut una ajuda del 

Consorci per a la Formació Contínua de 

Catalunya (Conforcat) per a realitzar 

formació sectorial subvencionada per a 

treballadors en actiu. 

En el marc d’aquesta formació el  28 de 

febrer comença un curs de Soldadura: TIG 

a l’Institut Garrotxa.  

El curs, de 60 hores, pretén dotar al 

participant de coneixements teòrics i 

pràctics significatius sobre la soldadura TIG per tal d’executar els processos de fabricació, 

muntatge i reparació d’elements de caldereria, canonades i estructures metàl·liques.  

El professor del curs serà en Quim Canalias Reixach, tècnic en soldadura amb una àmplia 

experiència en l’àmbit laboral i formatiu. Els destinataris del curs són professionals en actiu 

del sector, tot i que també hi ha algunes places per a persones a l’atur.  

Les places són limitades i les inscripcions ja estan obertes a la web de la FES. 

Per a més informació podeu escriure  a fes@olot.cat o trucar al 972 26 21 28. 
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> PARAL·LELS 

• Olot Cultura. Consulta tota la programació cultura d’Olot del primer trimestre del 

2023 aquí.  

• Xerrada: Hauríem d’entrar al metavers? A càrrec de Cecilia Mosze – 20/01/23 a les 

19h a l’Espai Cràter. 

> CALENDARI 

RAL·LELS 

EL PROPER FEBRER ET PROPOSEM... 

  

> Inici 13 de febrer 

· Converses en anglès – nivell inicial 

 

> Inici 13 de febrer 

· Converses en anglès – nivell mitjà/alt 

 

> Inici 15 de febrer 

· Converses en francès – nivell mitjà/alt  

 

> Inici 16 de febrer 

· Walk and Talk – nivell mitjà 

 

> Inici 21 de febrer 

· Programa de formació per a l’Emprenedoria 

 

> Inici 28 de febrer 

· Soldadura: TIG 

 

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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