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WALK AND TALK – PRACTICA L’ANGLÈS TOT CAMINANT 

 

El dijous 16 de febrer comença el segon 

semestre del Walk and Talk de la mà d’en 

Michael Lockwood, guia naturalista de la 

Garrotxa. 

Aquestes sessions, d’una hora i quart de 

durada a la setmana, tenen per objectiu 

millorar l’expressió oral en anglès mentre 

es descobreixen racons de la nostra ciutat 

i entorns. Cada dia el lloc de trobada i inici 

de la sessió és en un espai diferent i les 

converses giren entorn de temes de 

vegetació, natura, història, cultura del 

nostre territori.  

La durada del curs és de 15 sessions de freqüència setmanal fins el dia 8 de juny. Queden 

les últimes places disponibles. 

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

 

INICI DE LES SESSIONS DE FORMACIÓ PER A L’EMPRENEDORIA 

 

Aquestes sessions de formació estan 

obertes a tothom però estan 

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 el nivell de les sessions és 

bàsic per aportar pinzellades de les 

diferents temàtiques importants a tenir 

en compte al llarg de procés de creació i 

gestió d’un negoci empresarial.  
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Pel mes de febrer hi ha programat un Taller de com passar de la idea a l’oportunitat de negoci, 

de la mà de Daniel Bernard. Aquest taller de 5 hores de durada tindrà lloc el dimarts 21 de 

febrer de 9 a 14h a la seu de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot. 

I pel dimarts 28 de febrer, la sessió programada, serà  la sessió , Quines competències són 

claus per emprendre? de la mà de l’Anna Somovilla i la Mariona Manà. També de 5 hores de 

durada i a la FES. 

Totes les sessions d’aquest programa són en format presencial i les inscripcions estan 

obertes a la web de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.  

Per a més informació i inscripcions podeu 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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INTRODUCCIÓ AL QGIS PER A PROFESSIONALS DE LA JARDINERIA  

 

El curs d’introducció al QGis està dirigit a 

professionals de la jardineria que 

necessiten un programa de sistemes 

d’informació geogràfica per a la gestió 

d’elements amb una component 

territorial. Durant les 16 hores de durada 

de la formació es pretén que l’alumne 

aprengui a visualitzar dades gràfiques i 

alfanumèriques, a utilitzar eines de 

consulta i selecció, a personalitzar la vista 

creant simbologia i etiquetes, a conèixer 

els formats d’informació gràfica, a 

exportar informació a diferents formats, a crear i editar dades gràfiques i gestionar la 

informació alfanumèrica, a crear mapes temàtics i exportar-los i a utilitzar les eines d’anàlisi 

espacial i geoprocessament.  

La professora del curs serà la Cristina Lladó, geògrafa i consultora SIG amb àmplia 

experiència en la creació de cartografia per a inventaris de jardineria, per a plans directors 

del verd urbà i plans de poda, i amb gran experiència com a docent en SIG. 

Les places són limitades i la formació comença el proper divendres 10 de març. 

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

 

CURS SOBRE NEGOCIAR EN FRANCÈS  

 

Vols saber com reduir les barreres 

lingüístiques en les teves negociacions 

empresarials i oferir un millor servei als 

teus clients francòfons?  

Si la resposta és sí, aquest taller de 

negociació en francès et permetrà adquirir 

habilitats de comunicació i resolució de 

problemes per una millora en 

posicionament personal de cara als teus 

clients francòfons. 

 

El curs utilitza la metodologia activa del role-play, com a eina didàctica per preparar al 

participant a tenir confiança davant d’una situació real (entrevista, atenció al client,...). 

Per assistir al curs es demanen uns mínims coneixements de francès. 

La professora del curs serà l’Agnès Anne, i tindrà una durada de 4 hores els dies 15 i 22 de 

març. 

Per a més informació podeu escriure a fes@olot.cat o trucar al 972 26 21 28. 
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PATRONATGE PER ORDINADOR 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 subvenció hi ha 

programat un curs de patronatge per 

ordinador de nivell I pel proper mes de 

març d’un total de 40 hores.  

 

Els objectius del curs són entendre i practicar el funcionament dels nous sistemes 

informatitzats com a mitjà per millorar la productivitat i la qualitat dels productes elaborats 

i desenvolupar l’habilitat suficient en el maneig dels programes per crear i transformar 

patrons per l’ordinador.  

La formació anirà a càrrec de Mireia Duran, patronista industrial.  

Aquest curs va dirigit especialment a professionals del sector en actiu. 

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

trucar al 972 26 21 28. 

 

> PARAL·LELS 

• Aula permanent Josep Xifra - l’Institut Garrotxa – del 14 - 16 de febrer – Jornades PATT 

o Aplicacions per implementar l’agricultura de precisió – 14 de febrer 

o Rosers antics, característiques, manteniment i multiplicació – 14 de febrer 

o Jornada sobre males herbes en conreus extensius i prats – 15 de febrer 

o Novetats en ergonomia i seguretat en la maquinària de jardineria – 15 febrer 

o Obradors compartits – 16 de febrer 

• Xerrada Grans Interrogants de la Ciència: Què són les EDP, les equacions que mouen 

el món? A càrrec de Xavier Ros Oton. 3 de març a les 19h a l’Espai Cràter. 

> CALENDARI 

RAL·L 

AQUEST FEBRER ET PROPOSEM... 

  

> Inici 16 de febrer 

· Walk and Talk – nivell mitjà 
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> 21 de febrer 

· Com passar de la idea a l’oportunitat de negoci.  

 

> 28 de febrer 

· Quines competències són claus per emprendre? 

 

> Inici 28 de febrer 

· Soldadura TIG  

 

 

I PEL MES DE MARÇ ... 

  

> Inici 10 de març 

· Introducció al QGis per a professionals de la jardineria 

 

> Inici 15 de març 

· Negociar en francès 

 

> Inici 23 de març 

· Patronatge per ordinador I 

 

 

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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