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CETT Formació

El CONSELL D’EMPRESES CETT-UB
prioritza les competències de nou grau
El passat 5 de març va tenir lloc la primera sessió de treball del
Consell d’Empreses CETT-UB, amb la presència del rector de la
UB, Màrius Rubiralta, com a president del Consell, i de les
empreses fundadores (Fundació Alícia, Hotel Arts, Hoteles
Hesperia, Hoteles Husa, Hotel Juan Carlos I, Paradis Grup,
Turisme de Barcelona, Sodexo, Grup Soteras, Vueling, Carlson
Wagons Lits, la Fundació Gaspar Espuña-CETT i el Grup CETT).
La sessió tenia per objectiu la selecció i priorització de les principals competències transversals, enteses com el conjunt de
coneixements, habilitats i actituds que un graduat en direcció
hotelera i turística ha de posseir per incorporar-se al mercat
laboral turístic i desenvolupar una carrera professional exitosa. La sessió de treball es va realitzar a partir d’una primera
identificació i definició d’aquestes competències, a partir de
diferents fonts, entre les quals destaca el projecte Tunning, i

de la participació de diferents col·lectius implicats en el projecte de disseny del nou grau, com ara la comissió de disseny
del grau, des del Servei Espai Estudiant Empresa i el Consell de
Direcció del Grup CETT. Aquestes aportacions van servir de
punt de partida del treball de selecció.
A partir de les aportacions dels membres del Consell d’Empreses es van identificar 31 competències transversals. Després
d’una valoració es van seleccionar les deu més rellevants i
prioritàries, i entre elles, les 5 competències transversals més
importants a desenvolupar en el futur grau en turisme: per
ordre d’importància, la visió de negoci, la iniciativa i l’esperit
emprenedor, el compromís ètic, el treball en equip i l’orientació al client. Així, aquestes seran 5 competències prioritàries
que es treballaran al nou grau, concentrant i enfocant els
esforços en el seu aprenentatge. n

LA II TROBADA
GASTRONÒMICA, a l’EH CETT

Formació excel·lent als
International Tourism Programmes

Per segona vegada i després del bon resultat de
l’anterior edició, l’Escola
d’Hoteleria celebra la II
Trobada Gastronòmica i es
converteix, del 19 al 23 de
maig, en un espai d’enllaç
entre l’alumnat que es
prepara per formar part del sector i els professionals de la
cuina, el servei de restaurant i la recerca gastronòmica. El
calendari d’activitats inclou concursos (XIII Concurs de
Cuina i Restaurant i el II Concurs Mojito Bacardí-CETT),
conferències, classes magistrals i tallers a càrrec de rellevants personalitats del món de la restauració, demostracions tècniques de cuina i tast de productes de qualitat
amb empreses de renom. Com a novetat, el prestigiós
cuiner barceloní Carles Gaig -que sempre ha estat al costat de l’EH CETT, fent difusió del coneixement i del saber
fer- inaugura i apadrina la Trobada.
La cita d’enguany té dos objectius principals: viure la
realitat de la gastronomia professional a l’entorn pedagògic i posar l’alumnat en contacte directe amb l’activitat dels seus protagonistes. Alhora, es converteix en un
homenatge i punt de retrobament dels antics alumnes,
convertits ja en professionals de renom. n

El Grup CETT inicia un nou projecte, a través de l’EUHT
CETT-UB. Es tracta dels International Tourism Programmes (del 30 de juny a l’11 de juliol), els quals, a través
de la Barcelona Tourism Summer School i la Barcelona Professional Growth, pretenen combinar la formació teòrica en els àmbits més punters de la ciència
turística amb els avantatges que suposa la convivència i l’intercanvi d’experiències entre participants d’orígens diversos en un entorn mediterrani com ara
Barcelona, model d’èxit a nivell turístic i espai amb
múltiples opcions per a l’oci i la cultura. A més dels dos
programes s’ofereix la possibilitat de realitzar cursos a
mida per a aquelles entitats que ho sol·licitin.
Els programes van adreçats bàsicament a estudiants
universitaris dels sectors del turisme i l’hoteleria, màsters i postgraus, així com a professionals d’aquests
sectors amb voluntat d’ampliar i actualitzar coneixements. Els cursos s’impartiran en anglès i castellà (a
més s’oferirà la possibilitat de reforç en habilitats d’expressió i comunicació en aquests idiomes) i s’ofereixen
possibilitats per a l’allotjament dels d’estudiants. n
Més informació: www.cett.es/summerschool

