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Internacional

LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS
a l’estranger, un valor de FUTUR
Per al CETT, la mobilitat de l’alumnat és una prioritat estratègica, orientada a la millora contínua de la qualitat i de la modernització de l’aprenentatge. L’eix central d’aquesta estratègia
és la intensificació de les experiències internacionals dels estudiants mitjançant la realització, en part o en la seva totalitat,
de pràctiques en empreses i institucions d’altres països, així
com la formalització d’estades professionals un cop finalitzats
els estudis.
Les pràctiques internacionals en empreses i establiments de
primer ordre ajuden els estudiants a desenvolupar-se laboralment, a posar en pràctica els coneixements i a aprendre al
costat dels millors professionals i en destacades empreses del
sector. També incorporen un valor afegit al currículum, atès
que la mobilitat en el sector turístic és de vital importància i
molt valorada per les empreses del sector.
Fa molts anys que Career Services del CETT recomana, facilita
i promou aquestes estades pràctiques a l’estranger, així com
estades professionals en l’àmbit estatal, en destinacions molt
diverses. Moltes col·laboracions es consoliden gràcies a la participació de les empreses en l’Internship Talent Fair CETT-UB

(vegeu la pàgina 27 d’aquest Tot CETT) i a les presentacions
corporatives que es realitzen constantment i que serveixen
perquè les entitats donin a conèixer el tipus d’oferta de què
disposen per incorporar alumnat.
El curs 2016-2017, 51 estudiants del CETT han viscut una experiència laboral en empreses d’àmbit internacional, en més de
20 països i destins tan diversos com per exemple Alemanya,
Argentina, Bèlgica, Brasil, Estats Units, França, Gàmbia, Irlanda, Itàlia, Jamaica, Marroc, Mèxic, Mònaco, Noruega, Portugal,
Regne Unit, República Dominicana, República Txeca, Tailàndia,
Taiwan, Xile, Xina..., i 59 estudiants ho han fet en l’àmbit de
l’Estat espanyol. Dels 51 alumnes que han gaudit d’una experiència internacional, 32 ho han fet en forma de pràctiques
en empreses, 17 com a pla de carrera i 4 com a projecte final,
en establiments de tot tipus, des de restaurants i hotels fins a
agències de viatges.
Les estades permeten a l’alumnat desenvolupar-se en un entorn laboral real mitjançant una experiència única que, a més
de descobrir-los la realitat social, cultural i professional d’altres
països, els permet adquirir noves competències, créixer i enriquir-se personalment i professional, viure experiències úniques
i practicar idiomes. Una experiència que recomanen viure. n

El CETT més universal
La Dra. Irina Grevtsova imparteix formació
sobre les TIC a la Inholland University
En el marc del programa Erasmus + que fomenta l’intercanvi d’estudiants i
professors a Europa, la Dra. Irina Grevtsova, professora del CETT i membre
del Grup de Recerca Turisme Cultura i Territori, va realitzar a principis de
juny una estada d’una setmana al departament de Turisme de la Inholland
University. La Dra. Irina Grevtsova va assessorar l’alumnat de tercer i quart
curs de Grau sobre l’aplicació de les TIC en el desenvolupament dels projectes
de dues assignatures: Destination Marketing i Destination Development.
Aquestes sessions van tenir com a resultat la generació d’idees innovadores
que obren nous camins en l’ús de les aplicacions mòbils en el mercat turístic. n

La Fundació INFA visita el CETT
ELs dies 20 i 21 de juny van visitar el Campus CETT tres responsables regionals de la
Fundació INFA (França), important institució dedicada, des de fa gairebé 70 anys, a la
formació professional i a l’educació contínua, convertida en fundació el 2015: Christian
Prezat, director regional d’INFA Nouvelle Aquitaine; Martine Bertrand, directora regional
d’INFA Auvergne Rhône-Alpes, i Petra Rosay, responsable del Servei Europeu d’INFA.
La visita s’integrava en el programa Erasmus+, i va tenir com a objectiu l’intercanvi
directe d’informació sobre els respectius eixos d’activitat formativa en hoteleria i en turisme, i la renovació de
la col·laboració entre ambdues entitats. D’altra banda, la Dra. Maria Abellanet i Meya ha estat convidada a ser
membre del Consell Científic de l’INFA. n
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