El CETT més universal
David Peguero, present a diverses fires de Mèxic
El 17 de febrer, a la Fira de Programes Internacionals de l’UDEM (Monterrey), Peguero
va realitzar una conferència sobre el comportament del consumidor a través d’un cas
pràctic. La mateixa setmana va visitar la Fira de Programes Internacionals de l’ITESM
(Monterrey) i la Fira de Negocis Anáhuac Norte, a Ciutat de Mèxic. El viatge també va
servir per representar el CETT a la Fira de Programes Internacionals ITESM (Campus
Estado de México) i a l’ITESM (Campus Guadalajara).

Nou conveni de col·laboració entre el CETT i l’UQAM
La Dra. Maria Abellanet i David Peguero han visitat recentment la Université du Québec
à Montréal (UQAM) per signar la renovació del conveni de col·laboració establert per
primera vegada l’any 2001. Com a conseqüència de l’èxit que la mobilitat estudiantil
ha tingut entre els estudiants del CETT, s’incrementa la xifra d’alumnes que formaran
part de l’interanvi, que passarà de 4 a 5. A més, es preveu desenvolupar noves línies
de col·laboració, com ara la direcció per part del CETT d’un número de la revista TEOROS, la col·laboració entre les
publicacions d’ambdues institucions, ARA i TEOROS, el desenvolupament de recerca conjunta i la possible mobilitat
d’alumnat de màsters amb relació als projectes de recerca. El viatge també ha servit per signar amb el Centre Mondial
d’Excellence des Destinations un acord per desenvolupar projectes conjunts de consultoria i recerca aplicada.

Participació en l’innovador projecte Culinary Caravan
Des del setembre de 2016 i fins al juny de 2018, l’Escola Tècnica Professional del CETT
participa en el Culinary Caravan, un innovador projecte de col·laboració educativa en l’àmbit
de la formació professional. Es tracta d’una associació estratègica entre centres educatius
finançada per la Unió Europea en el marc del programa Erasmus+, i hi participen 9 escoles
d’hoteleria i de gestió d’empreses d’Espanya, Itàlia, Finlàndia i Letònia. Cada país compta
amb l’assessorament d’emprenedors i/o d’experts del sector de la restauració. n

