CETT Formació

L'Escola d'Hoteleria organitza,
enguany, el Curs Oficial
de Sommeliers
Aquest any, l'Escola d'Hoteleria del CETT ha
estat l'encarregada d'organitzar el Curs
Oficial de Sommeliers, que va començar el
passat 28 d'octubre. El curs consta de dos
nivells que transcorren en dos cursos escolars
(un per any) i una vegada finalitzat i passades
les proves oficial s'obté el títol reconegut per
la Unión de Asociaciones Españolas de
Sumilleres.

NOU POSTGRAU EN
GESTIÓ DE POLÍTICA
DE VIATGES
A L'EMPRESA
A proposta de l'Associació Catalana de Gestors de
Viatges, es presentarà, a partir del proper mes de
febrer, el "Postgrau en Gestió de Política de Viatges a
l'Empresa" amb l'objectiu de cobrir una necessitat
formativa per a tots aquells professionals que, en
l'actualitat, realitzen tasques de gestors de viatges
dins de les empreses.

Els viatges d’empresa
El curs, que va començar el dia 28 d'octubre, s'estructura
en dos nivells que es desenvolupen durant dos anys escolars (d'octubre a juny), un curs per cada any. Un cop fets el
dos cursos i superades les proves oficials s'obté el títol
reconegut per la UAES (Unión de Asociaciones Españolas
de Sumilleres) i per la ASI (Asociation Internationale de la
Sommellerie).
El curs es dirigeix a sommeliers, personal del departament
d'aliments i begudes, "maîtres" i xefs, personal del departament de compres i gestió, i personal de botigues especialitzades.
L'equip pedagògic està format per: Agustí Torelló i Sibill,
director tècnic de Caves Agustí Torelló, membre del comitè
i de qualitat de l'ASI i membre del comitè de cata del
Consell Regulador del Cava; Lluís Manel Barba Estadella,
Tècnic Especialista en enologia i viticultura i Enginyer tècnic en indústries agràries i alimentàries i gerent de ANPI
WINES SL; Adolfo Gómez Afan, Tècnic especialista en
Restauració i director de restauració/càtering i sommelier
del "grup Soteras"; i Salvi Moliner Cols, Tècnic especialista
en viticultura i enologia i enòleg encarregat de producció
"Castell del Remei". n

En els darrers anys, la necessitat de viatjar ha adquirit una dimensió considerable dins de les empreses i
cada cop és més important una gestió eficient dels
recursos destinats als viatges d'empresa. Aquesta
situació ha potenciat la figura del gestor de viatges o
travel manager com a element essencial per dissenyar i gestionar la política de viatges de l'empresa.
El present postgrau va destinat a Diplomats en
Turisme, Tècnics en Empreses i Activitats Turístiques i
altres Llicenciats i Diplomats Universitaris amb experiència en el sector. Tanmateix es contempla la possibilitat d'admetre alumnes, professionals en actiu,
que no disposin d'alguna de les titulacions anteriors
amb un reconeixement especial sota l'epígraf de
"Diploma d'Extensió Universitària".

La matèria…
El disseny curricular del curs inclou diferents mòduls
com la figura del travel manager, els proveïdors de
serveis del travel manager, les eines operacionals de
gestió o les eines estratègiques de gestió. Els curs
constarà d'un total de 170 hores.
El tipus de metodologia que s'utilitzarà en impartir
les sessions permetrà connectar a l'alumne amb la
realitat concreta i problematitzar-la per indagar
reflexivament, desenvolupant capacitats intel·lectuals. Per a una millor adequació de les metodologies
proposades, es comptarà amb l'assessorament de
l'Associació Catalana de Gestors de Viatges.
Per a més informació: www.cett.es
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