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CETT Formació

El CETT aposta per la FORMACIÓ
INTEGRAL en hoteleria i turisme
nar amb altres estudis. L’objectiu pot ser l’especialització en
un camp determinat o el fet de complementar la formació
per créixer en coneixement.
Cursar un cicle superior professional i el grau universitari en
hoteleria i turisme suposa un binomi perfecte per al currículum personal (vegeu el requadre adjunt). Els coneixements
tècnics i polivalents, les competències per a la utilització de
metodologies i eines específiques, i el domini profund de les
operacions i dels processos que proporciona la formació de
cicle formatiu es complementen amb les competències que
proporciona el grau en l’especialitat escollida: planificació,
gestió dels recursos econòmics, humans i materials, i la
capacitat d’adaptació per treballar en contextos diversos.
Així mateix, l’alumnat dels cicles superiors o del grau en
turisme pot continuar i potenciar l’especialització, i cursar un dels programes de màster o d'extensió universitària de l'EUHT CETT-UB. Aquesta opció brindarà l'oportunitat de desenvolupar les competències directives, concretament les capacitats vinculades al disseny, l’anàlisi, el
diagnòstic i la gestió estratègica en les organitzacions i
empreses del sector hoteler o turístic. n

Una oferta formativa a mida
El sistema integral d’estudis en hoteleria
i turisme del CETT ofereix una formació
especialitzada de partida que, un cop
finalitzada i si es desitja, es pot combi-
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El CETT disposa d’un ampli ventall de solucions formatives
per a tota una vida i trajectòria professional; i és que l’elecció de la formació de partida no condiciona ni tanca la possibilitat de continuar-hi estudiant altres productes que
complementin i millorin el perfil professional, o que serveixin per actualitzar permanentment els
coneixements. En aquest sentit, un dels
grans avantatges del Centre és que reconeix les competències de les titulacions
que s’hi han obtingut anteriorment.
Per exemple, l’alumnat dels cicles for• Diplomat en Cuina d’Alta
matius superiors en turisme i hoteleria
Gastronomia Executiva i
Creativa (150 hores)
es pot confeccionar un pla de carrera, i
• Diplomat en Sumilleria
(360 hores - 2 anys)
hi ha diferents itineraris i passarel·les
• Curs d’elBullirestaurant:
“Elaboracions Característiques”
entre la formació professional i la for(80 hores)
mació universitària destinades a millorar
FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA
el perfil tècnic i directiu dels futurs proCONTÍNUA
fessionals en turisme i hoteleria.
Al CETT, el sistema de formació integral i
• Tècnic Superior en Gestió
d’Allotjaments Turístics
de reconeixement de crèdits entre for• Tècnic Superior en Restauració
macions permet realitzar itineraris for• Tècnic Superior en Guia, Informació
i Assistència Turístiques
matius en un temps inferior al que supo• Tècnic Superior
en Agències de
3 anys
Viatges i Gestió d’Esdeveniments
saria cursar-lo de manera independent.
2 anys

FORMACIÓ PROFESSIONAL SUPERIOR

• Tècnic en Cuina – Gastronomia i
Serveis de Restauració

3 anys
FORMACIÓ PROFESSIONAL
TÈCNICA

• Màsters en Direcció d’Empreses
Hoteleres i de Restauració (1 any)
- Empreses Hoteleres
- Restauració Comercial i per a
Col·lectivitats
• Màsters en Gestió Estratègica en
Empreses Turístiques (1 any)
- E_Tourism
- Qualitat i Medi Ambient
• Màster en Gestió Turística del
Patrimoni Cultural i Natural (1 any)

FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA
POSTGRAU

+

• Grau en Turisme
- Especialitat
Direcció Hotelera
• Grau en Turisme
- Especialitat
Direcció Turística

Convalidacions
(2+3 anys)

FORMACIÓ CONTÍNUA

El CETT compta amb diferents nivells educatius
en les especialitats de turisme, hoteleria i restauració, a l’abast de l’alumnat i els professionals. Aquesta oferta, àmplia i complementària,
obre un ventall complet de possibilitats de formació especialitzada que es poden cursar amb
continuïtat, a fi de desenvolupar un perfil exitós
i incrementar les possibilitats de promoció i la
polivalència. El CETT, com a centre integral, reconeix la formació realitzada prèviament al Centre,
optimitzant el temps global dedicat als estudis.

4 anys
FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA GRAU

ITINERARIS FORMATIUS CURS 2010-2011

HOTELERIA I RESTAURACIÓ
TURISME

