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Notícies del CETT

La XIX Trobada ESCOLA+
UNIVERSITAT+EMPRESA
tindrà lloc el 2 i 3 de març
Ofertes de pràctiques rebudes/ Incorporacions per mesos
(de juliol de 2007 a juliol de 2008)

rals reals (pot haver-n’hi moltes d’altres que no s’han comptabilitzat perquè ni l’alumne ni l’empresa les ha comunicat).
Amb referència a la formació pràctica de l’alumnat a les
empreses del sector -l’altre gran capítol que es gestiona des de
l’Espai Estudiant Empresa E3-, enguany s’han rebut més de
1.000 sol·licituds d’empreses que volen acollir alumnes en pràctiques, de les quals se n’ha cobert un 50%. En aquests casos, l’E3
orienta l’alumne perquè triï l’empresa que més s’ajusta a les
seves necessitats (prèvia validació del programa de pràctiques
i de l’assignació d’un tutor, que juntament amb l’E3, serà el
màxim responsable de l’alumne dins l’entorn professional).
Una dada que resumeix molt bé l’èxit de la formació pràctica i
de les empreses seleccionades és l’elevat grau d’inserció que es
produeix. Durant el curs 2007-2008, per exemple, en finalitzar
les pràctiques es van generar de forma immediata més de 70
contractes laborals. D’altra banda, destaca l’elevat grau de
satisfacció, per part de les empreses, de les pràctiques que realitza l’alumnat del CETT (qualificat amb una mitjana de puntuació d’un 8,6), de qui es destaca l’alt nivell de formació, el
grau de responsabilitat i integració dins l’equip, la motivació, la
qualitat de la feina i l’actitud de servei demostrada. n
Més informació: Elisenda Farràs elisenda.farras@cett.es
Directora de l’Espai Estudiant Empresa E-3 CETT-UB
Les empreses interessades a publicar una oferta laboral
o de pràctiques, poden fer-ho a traves de l’enllaç que trobaran al web
www.cett.es, a l’apartat d’Espai Estudiant Empresa

La propera edició de la Trobada Escola+Universitat+Empresa del CETT amb les empreses se celebrarà els dies 2 i 3 de
març de 2009, a l’Hotel Alimara. L’objectiu principal d’aquesta trobada, que s’organitza anualment des de l’E-3 (Espai
Estudiant Empresa), és facilitar l’apropament dels estudiants
i antics alumnes del CETT amb algunes de les millors empreses del sector, per tal que intercanvïin informació, coneixements, projectes, oportunitats laborals, programes de pràctiques... Per a les empreses també representa una gran oportunitat per donar-se a conèixer i descobrir les inquietuds
dels futurs professionals, així com una plataforma per presentar i oferir les propostes i explicar els valors i coneixements que cerquen a l’hora de cobrir les vacants. En definitiva, la Trobada -que cada any reuneix més de 45 empreses
i rep la visita d’un miler d’alumnes- pretén crear un espai
comú de relació empresa-alumnat-professionals-universitat, i promoure i consolidar-ne els vincles a fi d’obtenir una
relació laboral exitosa.
Una de les novetats destacades de la XIX edició és l’entorn
campus, on alumnes i antics alumnes del CETT podran reservar prèviament a la Trobada les entrevistes amb les empreses, així com consultar les ofertes laborals. A més, el dia 3 de
març tindrà lloc el Mou-te, un programa destinat a promoure la mobilitat acadèmica i geogràfica dels estudiants del
CETT dins l’àmbit nacional i internacional, mentre que, com
ja és habitual, clourà la Trobada la conferència i la taula
rodona sobre els recursos humans, a càrrec d’experts en la
matèria. El mateix dia també hi ha prevista una nova sessió de treball del Consell d’Empreses CETT-UB. n
Més informació: elisenda.farras@cett.es

Port Aventura s’incorpora al Consell d’Empreses CETT-UB
L’EUHT CETT- UB va crear, l’octubre del 2007, el primer Consell d’Empreses Turístiques
CETT-UB, que presideix el rector de la UB. Des d’aleshores, aquestes empreses han participat en diversos actes realitzats al CETT, des de la VIII edició de la Trobada EscolaEmpresa fins a les jornades sobre les competències transversals més necessàries a l’empresa turística. Un dels objectius del Consell és establir ponts de comunicació i diàleg
permanent amb algunes de les empreses turístiques més implicades amb la formació
d’aquest país. Amb l’objectiu de seguir avançant i aconseguir tenir la millor representació d’empreses, el passat 18 de juliol es va formalitzar la incorporació de Port Aventura
com a membre del Consell d’Empreses. Així, doncs, actualment el Consell està compost per la Fundació Alícia, Hotel Arts, Hoteles
Hesperia, Grupo Husa-Hotel Juan Carlos I, Paradis Grup, Port Aventura, Turisme de Barcelona, Sodexo, Grup Soteras, Vueling,
Carlson Wagonlit Travel, la Universitat de Barcelona, la Fundació Gaspar Espuña-CETT i el CETT. n

