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Fundació

ES PREMIEN els millors projectes
finals de carrera i crèdits de síntesi
El passat 26 de setembre va tenir lloc el lliurament del premi al millor Crèdit de Síntesi
dels cicles formatius de grau superior i del
premi al millor Projecte Final de Carrera de la
diplomatura en Turisme.
Aquesta iniciativa de la Fundació Gaspar Espuña–CETT té
com a objectiu incentivar l’alumnat dels cicles formatius de
grau superior a desenvolupar els crèdits de síntesi i l’alumnat de la diplomatura en Turisme a desenvolupar els seus
projectes finals de carrera. La convocatòria premia els
millors treballs aportant un estímul perquè es realitzin amb
rigor, qualitat i profunditat.

Els guardonats
En relació a la convocatòria relativa al curs acadèmic 200405 i un cop feta la deliberació del jurat, van resultar guardonats els següents treballs:
• En relació al millor Crèdit de Síntesi del cicle formatiu
TSR, el jurat va atorgar per unanimitat el premi al

Projecte Leaftree Restaurant, realitzat per Xavier Martín,
Laura Nebot, Laura Prieto i Ana Rodríguez. El contingut,
la creativitat, la coherència i l’actitud demostrada en el
treball en equip van ser els motius que van fer que
aquest treball fos mereixedor del guardó.
• Pel que fa al premi al millor Crèdit de Síntesi dels cicles
superiors de Turisme, es va considerar per unanimitat
que el treball Hotel Comfort dels estudiants de TSAL,
Estefania Gil, Carla Jiménez, Raquel Sierra i Pablo Siureneta, havia estat molt ben treballat, en especial l’apartat més tècnic de gestió. El jurat també va tenir en
compte que el treball traspuava il·lusió pel producte i la
presentació, molt acurada.
El premi per a cada categoria consisteix en l’import total del
primer curs de la diplomatura en Turisme (excepte les taxes
de l’UB) impartit al CETT o del primer curs d’un altre cicle
formatiu també impartit pel CETT a l’any acadèmic següent,
és a dir, el present.
Entre les diverses opcions que ha triat l’alumnat guanyador,
Estefania Gil Bravo, Xavier Martín Granada, Laura Nebot
González, Laura Prieto Vilar, Raquel Sierra Guerrero i Pablo
Siureneta Miserachs cursaran la diplomatura en Turisme.
Ana Rodríguez Tejeda s’ha decidit per un altre cicle formatiu, el de Tècnic Superior en Allotjament, mentre que Carla
Elizabeth Juarez ha renunciat al premi ja que té previst iniciar uns altres estudis.
• Un total de 153 projectes final de carrera optaven al
premi al millor PFC de la diplomatura. D’aquests, quinze
van obtenir la qualificació d’excel·lent (requisit per participar en aquest premi). Un cop feta la deliberació, el
jurat va aprovar per unanimitat concedir el guardó a
l’Estudi de mercat de les residències universitàries de
Barcelona (podeu llegir les conclusions d’aquest treball a
la pàgina 38) per la seva estructura acadèmica, l’ús d’una
metodologia d’investigació rigorosa, el domini del projecte, l’aplicabilitat i el fet d’aportar informació inexistent fins el moment present.

El premi consisteix en l’import total d’un màster (excepte les
taxes de l’UB) impartit al CETT a l’any acadèmic present.
L’alumnat autor d’aquest PFC va ser Francesc Xavier Rebollo
Graupera i Anna M. Vila Majoral, que van triar dur a terme
el màster el màster en E-tourism, Estratègies de Màrqueting
i Comercialització. ■

