Internacional

CURS D’ANIMACIÓ TURÍSTICA

a Nicaragua
Des del 26 de juliol al 6 d’agost d’aquest any, el
professor Xavier Puertas, responsable de l’àrea
d’oci del CETT i autor del manual “Animació en
l’àmbit turístic”, va impartir el curs que porta el
nom de la mateixa publicació a la Universidad
Politécnica (UPOLI) de Managua, Nicaragua.
Emmarcat dins dels projectes de cooperació de la Fundació
Gaspar Espuña-CETT amb universitats de Llatinoamèrica, el
curs “Animació en l’àmbit turístic”, intensiu de dues setmanes
de duració, anava dirigit a professors de turisme de la mateixa
universitat i d’altres d’arreu del país, i va comptar també amb
l’assistència d’estudiants de l’últim any de la carrera de Turisme
de la UPOLI.
Un total de 22 alumnes van prendre part en el curs, que va
durar 60 hores. Els objectius del curs van ser conèixer tècniques i pràctiques pròpies de l’animació que, aplicades a l’àmbit turístic, poden donar resposta a les expectatives d’activitats
dels turistes. La metodologia proposada pel professor durant
l’acció formativa va permetre aplicar amb correcció les eines
més adequades als diferents aspectes analitzats en els establiments turístics. En funció de les necessitats concretes detectades en cada establiment, es van marcar les directrius per poder
crear un projecte adequat que respongués a les necessitats i
circumstàncies específiques de cada empresa.

Durant el curs es van fer diverses accions pràctiques d’aplicació de tècniques a situacions reals per tal d’analitzar-les posteriorment. Com a exercici de finalització l’alumnat va haver
de fer un estudi d’una empresa, diagnosticar-ne les necessitats
i crear, finalment, un projecte d’animació que s’adaptés als
paràmetres detectats i pactats amb la mateixa empresa. Com
a resultat d’aquest fet, els alumnes (i com a part del treball)
van poder transmetre als empresaris implicats les possibilitats
de dinamització econòmica que un projecte d’animació pot
aportar a qualsevol establiment turístic.
Un cop finalitzat el curs, es va cloure l’acció formativa amb un
acte oficial, i molt emotiu, presidit per la vicerectora de la
Univerdad Politécnica, Blanca Rosa Garlaza, i la directora de
l’Escola de Turisme, Amparo Mendoza, entre d’altres personalitats. En l’acte es va fer el lliurament dels diplomes corresponents als alumnes que van prendre part en el curs. ■

SOPCP

CETT I LA UQAM estreten llaços

La cara internacional del

Durant el mes d'agost
del 2004, la professora
Gemma Francès i Tudel
va ser convidada pel
Departament d'Estudis
Urbans i Turístics de la
Universitat de Quebec, a
Montreal, per realitzar
una recerca comparativa sobre la situació del
turisme
rural
a
Catalunya i al Quebec. A
més, un altre dels objectius va ser reforçar la cooperació
entre el CETT i la UQAM fent conèixer als professors i investigadors canadencs les àrees d'estudi i de recerca que s'estan portant a terme dins del CETT per tal de portar iniciatives comunes entre ambdues universitats. ■

Donar la possibilitat als alumnes de poder realitzar una estada pràctica a l’estranger, posar en pràctica els coneixements adquirits a l’aula, practicar idiomes,
saber compartir... En definitiva, adquirir competències claus, ha estat i és un
dels objectius principals del SOPCP. El grau de motivació en referència a les
estades internacionals ha anat augmentant any rere any. Gràcies a l’organització del Mou-te (acte inclòs a la Trobada Escola-Empresa). El boca orella funciona, la millor difusió la fan cada any els mateixos alumnes explicant les seves
experiències tant personals com professionals. Durant l’estiu del 2004, un total
de 20 alumnes varen realitzar un stage a l’estranger. Entre les destinacions
escollides es troben les següents.
• França: Ciutat de Vacances- Val de Vacances a Najac, Apart-Hotel Sarl Village
Montana a Tignes, Hotel le Moulin de Moissac a Moissac
• República Dominica: Hotel Meliá Caribe Tropical
• Mèxic: Viajes El Corte Inglés
• Irlanda: Alberg Killerney Youth Hostel
• EE.UU: Hotel Roger Smith a New York, Universitat de Columbia a New York,
Hotel Chancelor a San Francisco
• Canada: Dominion Tours (agència de viatges receptiva) a Vancouver. ■

