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Internacional

L’experiència dels Erasmus:
ALTAMENT RECOMANABLE!
Els alumnes del CETT traspassen cada any
fronteres per aprendre, formar-se i viure
noves experiències a l’estranger, gràcies als
convenis d’intercanvi i acords del Centre amb
les universitats europees més prestigioses i la
Université du Québec, a Montreal (Canadà).
Els becaris d’Erasmus es mostren molt contents de la seva estada, i no dubten a recomanar-la a tothom.
Són moltes les universitats estrangeres que actualment
tenen vigent un conveni d’intercanvi amb el CETT:
l’Universitá degli Studi di Bologna (Itàlia), la Université de
Savoie i la Université d’Angers (França), la Hochschule
Bremen i la Universitat Paderborn (Alemanya), la Haaga
Institute Polytechnic de Hèlsinki (Finlàndia), la Breda
University of Professional Education (Holanda), la University
of Stavanger (Noruega) i la Klaipeda University (Lituània).
Fora d’Europa, el programa d’intercanvi amb el Canadà permet fer una estada a l’École des Sciences de la Gestion, a la
Université du Québec, a Montreal.
Amb aquesta varietat de destins, qualsevol alumne amb
inquietuds, amb ganes de conèixer altres sistemes d’aprenentatge, millorar el bagatge acadèmic, aprofundir en el
coneixement i la pràctica d’un altre idioma, enriquir-se amb
la cultura d’un determinat país, viatjar, conèixer gent nova i,
en definitiva, ampliar el seu bagatge internacional i personal..., es pot dirigir al Servei d’Orientació Professional,
Col·locació i Pràctiques (SOPC) per tal d’informar-se i iniciar
així el camí cap a aquesta vivència única.
L’experiència acostuma a ser altament recomanable. L’opinió
d’aquells que recentment han gaudit d’una beca Erasmus
n’és una mostra.

Una oportunitat per créixer
“És una experiència inoblidable que recomanaria a tothom,
tant en l’àmbit personal com en l’acadèmic, professional i
social. És una vivència única que et permet no només
aprendre acadèmicament, sinó també un idioma, una cultura, i fer noves coneixences i amistats de nombroses nacionalitats. A més, aprens a espavilar-te i a ser més independent i tolerant”. Així s’expressen la Silvia i la Marta Neichel,
un cop han tornat de la seva estada a Chambéry, a França.
Com la majoria dels alumnes d’Erasmus que aquest any han
passat uns mesos lectius a l’estranger, no dubten a recomanar aquesta experiència: “un intercanvi acadèmic d’aquestes característiques és inoblidable”, diu en Dani Verdugo,
que ha estat al Canadà. I afegeix: “només em lamento de no
haver tingut l’oportunitat de quedar-m’hi més temps”.
Pel que fa a l’idioma, la Silvia Neichel ens diu que “no he tingut cap problema amb el francès pel que fa a la parla i comprensió; potser he tingut més dificultat a l’hora d’escriure’l,
però no massa. La gent m’ajudava i, en general, he après
molt”. En Dani afegeix que en el cas del Quebec, “és difícil de
comprendre el francès que s’hi parla, ja que mai abans has
escoltat aquell accent, però t’hi adaptes amb facilitat gràcies a la convivència”. Per a en Xavier Vall, viure a Lituània
durant cinc mesos no li ha suposat cap problema de comunicació: “amb l’anglès pots sobreviure-hi perfectament”. El
mateix succeïa a Noruega, on, a més, l’Àlex Longa i la Nina
Ginesta van poder aprendre una mica el noruec. Pel que fa
a Hèlsinki, la Teresa Carbó i l’Auba Previ també van expressar-se en anglès: “hi ha un nivell increïble i al principi costa
una mica arrancar, però després tot va sobre rodes. Això sí,
és important que et puguis defensar bé amb l’idioma”.
Quan parlen dels avantatges pel que fa a la docència, la
Cèlia Garcia i la Maria Reurer destaquen que “la Universitat
de Bremen facilita molt l’estada dels estudiants d’Erasmus,
tant pel que fa a l’allotjament i el transport com per les classes. La majoria d’estudiants acostumen a donar-te un cop
de mà”. La Noemí Puigfel i en Daniel Marí destaquen de la
seva experiència a Angers que “les ajudes del Govern als
estudiants eren molt interessants; per exemple, rebíem un
40% del preu de l’allotjament”. Els Erasmus de Hèlsinki destaquen com a molt positiu “l’intercanvi cultural i l’aprenentatge d’altres sistemes d’organització i educatius”. Pel que fa
als aspectes més negatius, també coincideixen: “a vegades
rebíem poca comprensió per part dels professors. Una altra
cosa que no ens va agradar van ser els horaris: ho trobaves
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tot tancat; fins i tot les festes s’acabaven massa aviat”.
D’altra banda, l’Àlex Longa i la Nina Ginesta diuen que “malgrat que vius algunes dificultats, com ara no trobar una
bona residència els primers dies, que et cancel·lin una asignatura o viure amb un pressupost mínim, no dubtaríem a
tornar-hi”. Destaquen que s’ha d’aprofitar la possibilitat de
viatjar des del lloc on es fa l’estada i recorden que “un cop
acabada, com que has fet amics de diverses nacionalitats,
pots organitzar viatges per anar a visitar els teus companys”.
Quan parlen de la convivència, asseguren que “hi ha de tot,
però sobretot ens ho hem passat molt bé amb altres alumnes d’Erasmus”, diu la Silvia Neichel. La Marta afegeix: “fas
bones amistats amb gent fascinant de molts països -fèiem
festes multiculturals!- i t’ajudes mútuament”. A Lituània, en
Xavier Vall va rebre “molt bon tracte de tothom, de professors, tutors, alumnes... He fet moltes activitats amb altres
estudiants -festes, sopars, assistir a concerts”.
En resposta a la pregunta de si recomanarien l’experiència,
en Dani Verdugo diu: “Sí. La repetiria amb els ulls tancats, a
qualsevol moment. La recomano a tothom. Quan has passat
un temps al destí t’adones que les pors que poguessis haver
tingut abans de marxar resulten insignificants al costat dels
avantatges que et comporta l’estada”. La resta d’Erasmus
coincideixen: “Aprens a ser més independent, a sobreviure i
conviure”, “És una experiència recomanadíssima. No us ho
podeu perdre, perquè no s’oblida. Si ho pogués repetir, no ho
dubtaria ni un instant”, “És increïble. S’ha de viure. Et fas
gran i comences a afrontar-ho tot d’una altra manera.
Madures, incorpores
nous punts de vista
a la teva forma de
fer. T’enriqueixes
com a estudiant,
però sobretot com a
persona. Tothom ho
hauria de poder experimentar”. ■

Paral·lelament a la VI edició de la Trobada EscolaEmpresa 2006, el passat 15 de febrer es va celebrar el
Mou-te, un programa organitzat pel Servei d’Orientació
Professional, Col·locació i Pràctiques (SOPC) de l’EUHT
CETT destinat a promoure la mobilitat acadèmica i geogràfica dels estudiants del CETT dins l’àmbit nacional i
internacional -Programes Sòcrates, Erasmus, Lingua,
entre d’altres... En el marc d’aquesta iniciativa, es va
exposar a l’alumnat els diversos procediments i requisits
de les estades a l’estranger (què cal fer per inscriure’s,
quina durada tenen les estades, on es poden realitzar, què
cal tenir en compte...) i se’l va animar a participar en una
experiència docent d’aquest tipus.
Durant la presentació, el Dr. Joan Guàrdia, director acadèmic de l’EUHT CETT-UB, a més de fer cinc cèntims sobre
les possibilitats que suposarà l’Europass en formació, una
mena de passaport que en breu es farà realitat i on constarà tota l’activitat d’intercanvi i mobilitat de l’alumne
per Europa, va convidar els estudiants a bellugar-se i
exercir la seva capacitat de ser estudiants europeus
durant la implantació dels nous plans d’estudi que comporta el Procés de Bolonya, i a fer-ho de forma original i
creativa, cursant a l’estranger tot allò que no es pot cursar al nostre país. Guàrdia va explicar que participar en
intercanvis a d’altres universitats permet tenir una posició més competitiva al mercat com a professionals del
sector turístic, i que tot i que calen uns certs requisits per
acollir-se a un programa de mobilitat, es poden buscar
sistemes de finançament i beques, com ara les que ofereix la Fundació Gaspar Espuña, assegurant que els
guanys que s’obtenen d’aquesta experiència bé mereixen
un esforç. Finalment, va comentar les dades de
l’Observatori Europeu Universitari, segons les quals els
estudiants del sistema universitari europeu que han estat
subsidiaris de qualsevol programa de mobilitat escurcen
fins a cinc vegades el temps d’inserció laboral. ■

Entrevista amb el president de la República Dominicana
Durant la gira per Europa de l’Excel·lentíssim Sr. Leonel Fernández, president de la República Dominicana, Maria Abellanet,
consellera delegada del Grup CETT i David Peguero, director de CETT Consultors, van ser rebuts a la seu del rectorat de la
Universitat de Barcelona pel dignatari americà. Durant aquesta entrevista es va tractar, entre d’altres temes, l’interès conjunt per desenvolupar el projecte de l’Escola d’Hostaleria de Santo Domingo, a més de programes específics de formació
contínua en matèria d’allotjament, restauració i agències de viatge. ■

