CETT Formació

El CETT incorpora nous productes formatius
El CETT ha preparat per al proper curs el
desenvolupament de quatre nous projectes formatius. El primer, el cicle de
Tècnic Superior en Allotjament (TSA)
pretén preparar professionals amb
capacitat per administrar l'àrea d'allotjament, i assegurar l'acollida i l'atenció
al client i la correcta prestació dels serveis durant la seva estada. El cicle (que
consta de 990 hores de crèdits teòrics i
pràctics i les 410 hores de formació en
centres de treball) potencia la formació
i orientació laboral, la recepció del
client i el control de l'allotjament, i els
idiomes. Les sortides professionals dels
estudis són: director de l'àrea d'allotjament, cap de recepció i de reserves,
recepcionista, governant i relacions
públiques (comercial d'establiments
hotelers o d'allotjament).
El títol de Graduat Superior en Turisme
i Esport és una altra de les novetats, pel
que fa a formació, del proper curs.
L'organitzen, conjuntament, l'Institut

Nacional d'Educació Física de Catalunya
(INEF) i el CETT, amb l'objectiu de complementar la formació universitària de
base amb una especialització vinculada
al turisme i l'esport, i ocupar així un
espai professional amb molta projecció
de futur i que, actualment, ja té una
gran demanada. El títol de Graduat
Superior en Turisme i Esport és una
titulació pròpia de segon cicle de la
Universitat de Barcelona (UB) i actualment està en curs la seva tramitació
administrativa.

Postgraus i màsters
El Màster en Direcció d'Empreses
Hoteleres i el Postgrau en Gestió per a
Col·lectivitats completen la nova oferta
del CETT. El primer sorgeix d'un curs que
fins ara s'oferia com a postgrau. El
Màster en Direcció d'Empreses Hoteleres inclou un nou mòdul titulat

"Gestió del factor humà com a eina de
direcció" i incorpora, en la seva metodologia, els programes Business Game programa de simulació que ofereix una
visió global de l'empresa hotelera- i
Outdoor Training. Per a aquest màster,
el CETT té establerts convenis de
col·laboració amb diferents empreses
hoteleres.
Per altra banda, el Postgrau en Gestió
per a Col·lectivitats pretén cobrir la
manca de formació en el sector de la
restauració per a col·lectivitats i donar
resposta a la manca de professionals
preparats per a la gestió de restauració
en la matèria. Aquest postgrau es destina a diplomats en Turisme (de la branca direcció hotelera), tècnics superiors
en Restauració, professionals del sector
que ocupin un càrrec intermig o superior i altres diplomatures o llicenciatures universitàries adreçades cap a la
gestió de la restauració per a col·lectivitats. n

EL CETT als juliols de la UB
Aquest estiu el CETT participa en els juliols de la UB amb els
cursos de "Cuina, química i gust" i "Turisme i esport en
les societats industrials avançades". L'objectiu del primer
curs (que es desenvoluparà de l'1 al 5 de juliol) és endinsarse en l'interior dels aliments per tal de fer un anàlisi tècnic,
químic i sensorial, donant una visió àmplia del sentit del
gust, en quant a l'anatomia, l'evolució en la degustació i la
relació entre components químics i la seva percepció gustativa. Intervenen en aquest curs Carles Gaig (restaurant Gaig),
Miquel Sánchez Romera (restaurant l’Esguard), Josep
Boatella (departament de Nutrició i Bromotologia de la UB),
Ferran Adrià (restaurant El Bulli) i Jesús Contreras (catedràtic d’antropologia de la UB).
La dinàmica de creixement de l'esport com a activitat de
lleure i turisme, en la darrera dècada, ha fet canviar una
estructura productiva molt especialitzada, aportant nous processos i nous productes. Paral·lelament, l'èxit d'aquestes propostes i la demanda creixent ha fet necessari que les administracions competents dediquin esforços a regular i garantir les
noves activitats. En aquest sentit, el curs "Turisme i esport en les societats industrials avançades" ofereix una visió
transversal de la relació entre turisme i esport, establint aproximacions des de diverses òptiques: la productiva, la de les
administracions i la dels centres de formació. Aquest segon curs es durà a terme del 8 al 12 de juliol. n
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