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

 

 

L’IMPRESCINDIBLE PER L’ADMINISTRACIÓ DEL TEU NEGOCI  

 

El proper dimarts 21 de març tindrà lloc 

una nova sessió del programa 

d’Emprenedoria, sobre l’Imprescindible 

per l’administració del teu negoci de la mà 

de Pili Riol, tècnica d’emprenedoria a 

Dinàmig. 

L’objectiu de la sessió és apropar al 

participant els temes bàsics sobre 

pressupostos, factures, tant físiques com 

electròniques, registres comptables, 

paperassa administrativa, eines i control 

de la gestió del negoci, etc.  

Aquesta sessió, de nivell bàsic, va destinada a aquells emprenedors que tenen un projecte 

de negoci o bé l’han iniciat fa poc. 

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

 

JORNADA PATT. ESTÀNDARD EUROPEU DE PODA 

 

En el marc de les jornades del Pla Anual 

de Transferència Tecnològica del 

Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural, hem 

programat una jornada sobre el nou 

Estàndard Europeu de poda,  que tindrà 

lloc el proper dijous 20 d’abril de 10 a 12h 

en format virtual.  

El propòsit de l’estàndard és presentar 

tècniques, procediments i requisits 

comuns relacionats amb la poda, amb 

l’objectiu de gestionar la seguretat 

pública i preservar la integritat dels arbres. L’estàndard presenta pràctiques fonamentals 

comunes utilitzades a tots els països europeus. L’estàndard s’aplica als arbres que creixen 
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fora dels boscos, en etapes de desenvolupament que van de joves a veterans, i també inclou 

als arbres mutilats o mal gestionats.  

La sessió anirà a càrrec de Gerard Passola, biòleg i consultor en arboricultura i membre del 

grup d’autors de l’estàndard europeu de poda.  

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

 

CURS DE PATRONATGE DE NIVELL I - SUBVENCIONAT 

 

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 i que 

comença el dijous 23 de març.  

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. 

 

SEGURETAT ALIMENTÀRIA SECTOR HOSTALERIA  

 

El proper 30 de març tindrà lloc una 

sessió, en format virtual, sobre Seguretat 

alimentària i higiene en la manipulació 

d’aliments, de dues hores de durada. 

La formació va dirigida als agremiats de 

l’Associació d’Hostalatge de la Garrota i als 

socis de Turisme Garrotxa. 

L’objectiu de la sessió és assegurar el 

nivell de coneixements adequat en relació 

amb els requisits d’higiene, els diferents 

agents i factors que poden contaminar i/o 
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alterar els aliments i les repercussions de les seves actituds i comportaments en la salubritat 

dels aliments, per tal de garantir que executen pràctiques segures i correctes.  

La formació anirà a càrrec de Magalí Ruiz, llicenciada en Ciències Químiques i consultora de 

Sistemes de Qualitat i Seguretat Alimentària. 

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

 

CURS APPCC – SUBVENCIONAT   

 

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 d’APPCC de 10 hores de 

durada durant el mes d’abril amb inici el 

dia 18 d’abril.  

Els objectius del curs són aconseguir un 

nivell més elevat en seguretat alimentària, sensibilitzar dels avantatges de la implantació del 

sistema d’APPCC en una fleca, per garantir la seguretat dels seus productes, entendre i 

dissenyar els Plans de Prerequisits simplificats i comprendre i superar amb èxit una 

inspecció/auditoria higiènic-sanitària. 

La formació va especialment dirigida a professionals en actiu. 

La formació anirà a càrrec de Magalí Ruiz, llicenciada en Ciències Químiques i consultora de 

Sistemes de Qualitat i Seguretat Alimentària. 

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

 

TALLER DE LUXE I DISSENY  

 

En el marc del programa Optimitza’t s’ha 

programa un curs de 4 hores de durada 

pel 14 d’abril sobre Luxe i disseny. 

L’objectiu de la sessió és oferir les eines i 

habilitats necessàries per entendre el món 

del luxe i destacar en aquest sector 

altament competitiu. Durant la formació, 

s’aprendran les diferències entre luxe i 

Premium, la psicologia del client, 

l’arquitectura de les marques de luxe i el 

brànding, així com una aproximació als 

canals de distribució.  
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Des d’una visió més pràctica, s’analitzaran casos reals que han aplicat amb èxit les 

estratègies explicades en el curs.  

La formació anirà a càrrec d’Adriana Gómez Campo, fundadora de la consultoria de 

màrqueting Labois, dedicada al sector del disseny, artesania i luxe. Formada en Luxury 

Brand Management al Central Saint Martins a Londres (UAL) i en la venta d’art a la casa de 

subhastes Christie’s i Sotheby’s (Londres). Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques amb 

Màster de Direcció de Màrqueting i Comercial (EAE).  

El taller va dirigit a professionals del disseny, emprenedors, directors d’empreses, 

responsables de màrqueting i publicitat, així com a totes aquelles persones interessades a 

posicionar-se i créixer en el mercat de l’alta gamma.  

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 

• Control biològic per conservació: possible aplicació en espais verds. Mollet del Vallès 

- 24 de març – Jornada PATT 

• Xerrada Grans Interrogants de la Ciència: Com podem retornar les víctimes de la 

Guerra Civil a la seva família? A càrrec d’Assumpció Amalgosa, el 17 de març a les 

19h a l’Espai Cràter.  

• Taller d’empelts de fruiters. Dissabte 25 de març de 10 a 13h a càrrec de Marco 

Sangiorgio a Can Jordà. Més informació aquí. 

> CALENDARI 

RAL·L 

AQUEST MARÇ ET PROPOSEM... 

  

> 21 de març 

· L’imprescindible per l’administració del teu negoci. 

 

> Inici 23 de març 

· Patronatge per ordinador I 

 

> 30 de març 

· Seguretat alimentària i higiene en la manipulació d’aliments 

 

I PEL MES D’ABRIL ... 

  

> 14 d’abril  

· Taller de luxe i disseny 

 

> 18 d’abril 

· Tot allò que et cal saber del règim d’autònoms 
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> 18 d’abril 

· Sistemes APPCC bàsic 

 

> 20 d’abril 

· Estàndard europeu de poda 

 

> 25 d’abril 

· Formes jurídiques i societàries per crear una empresa 

 

 

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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