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10 ANYS d’intercanvi d’alumnat amb l´escola
francesa UTEC MARNE-LA-VALLÉE
L´any 2000 va tenir lloc el primer intercanvi
d´alumnat dels cicles formatius d´hoteleria amb
l´escola UTEC Marne-la-Vallée. Des d’aleshores,
224 estudiants del CETT han participat, durant
tres setmanes, de l’estada en una de les 33 empreses franceses participants.
El CETT sempre ha donat una gran importància a promoure la mobilitat de l´alumnat. L’estada a l´estranger li permet conèixer la realitat social i laboral del país d´acollida, practicar l'idioma i guanyar
en experiències pel que fa a l’especialització, gràcies a les pràctiques en empreses. Els resultats d’aquests 10 anys d’intercanvis són
altament satisfactoris i molt valorats pels estudiants, que en molts
casos es plantegen realitzar noves estades individuals i de major
durada un cop acabats els estudis, amb un contracte laboral.
En el cas de la relació entre el CETT i la UTEC, l’alumnat que ha viatjat a França durant aquesta dècada ha estat el dels cicles de cuina
i serveis de restaurant i bar, del cicle superior en restauració i, des
de l’any 2005, també els del cicle superior en allotjament turístic.
Per part de la UTEC, 196 alumnes d’aquestes especialitats han estat
al CETT. Un total de 27 empreses col·laboradores de restauració han
participat en l’acollida de l’alumnat francès, entre elles l’Hotel
Condes de Barcelona, l’Hotel Rey Juan Carlos I, els restaurants
ABAC, Ca l´Isidre, Manairó, Saüc i la Fonda Gaig. A França, els estu-

diants del CETT han realitzat pràctiques als hotels Intercontinental,
Golf i Royal, i als restaurants Au Pied de Cochon, Chez Jean, La Tour
d´Argent, "Le Cinq”-Hôtel Georges V, Le Procope i Le Train Bleu.
Els intercanvis han estat finançats pel programa d´ajuts del Departament d´Educació de la Generalitat a grups d´alumnes de formació professional, per a la realització d’una estada de pràctiques en
empreses estrangeres, i han rebut el suport de la Fundació GasparEspuña-CETT.
“Les estades permeten a l’alumnat cursar
hores del crèdit de Formació en Centres
de Treball (FCT) en una empresa d’un
altre país”, afirma Àngels Font, cap del
Servei de Programes Internacionals de
Formació Professional del Departament
d’Educació. “Els beneficis són múltiples:
més enllà d’adquirir i aprofundir en el
coneixement del món productiu d’altres
països, es desenvolupen capacitats clau
lingüístiques, socials i personals (independència, adaptabilitat,
capacitat d’iniciativa, autoestima, etc). Aquestes experiències
beneficien també els centres de formació, atès que la dimensió
internacional els aporta informació sobre altres sistemes educatius
i l’oportunitat d’intercanviar experiències i bones pràctiques. Tot
això es tradueix en una millora de la qualitat del sistema educatiu
i de l’entorn productiu, en tant que introdueix elements innovadors als continguts de formació.” n

18 alumnes estudien a l’estranger en el marc del programa Erasmus
Enguany, 19 estudiants del grau en turisme del CETT han pogut gaudir d’una estada a l’estranger, en el marc programa europeu Erasmus. Onze
ho han fet durant el primer semestre i sis en el segon, a l’École Supèrieure de Commerce La Rochelle (França), la Haaga-Helia University of Applied
Sciences de Helsinki (Finlàndia), la Inholland Diemen (Holanda), la NHTV Breda (Països Baixos), la Hoschschule Bremen (Alemanya), la Stavanger
University (Noruega) i a la Klaipeda University (Lituània) . Els dos alumnes restants han fet l’estada a la Université de Québec à Montréal (Canadà),
gràcies al conveni bilateral del CETT amb aquest centre docent.
Hem parlat amb alguns dels estudiants que ja han tornat. La Gemma Albert, de 24 anys, ha fet l’estada a la University of Stavanger (Noruega),
durant 4 mesos i mig. Diu que “ha estat una experiència genial, formidable i única. Poder viure i veure com es viu en un altre país t’enriqueix.
Estudiar en un altre centre et permet experimentar una altra forma d’ensenyar, millor o pitjor, però de la qual, en qualsevol cas, aprens. I és que
l’experiència Erasmus t’ofereix l’oportunitat d’aprendre o millorar un idioma, conèixer millor i entendre la gent d’altres països (un fet molt enriquidor per a estudiants de turisme)... Recomano a tothom que aprofiti l’oportunitat que et dóna el CETT.” En Marc Vilà i la Susana Martín han
realitzat l’estada a Finlàndia, a la Haaga-Helia, durant 4 mesos, i també recomanen l’experiència. En Marc, de 25 anys, diu que l’experiència
Erasmus “ha estat molt positiva, increïble, emocionant, recomanable, enriquidora, tant en l’àmbit acadèmic com personal. He vist una forma d’aprenentatge totalment diferent, he millorat en l’idioma, he fet grans amistats d’arreu del món, he viatjat molt, he conegut llocs increïbles, paisatges únics, noves cultures diferents a la nostra i he après a viure sol. En menys d’una setmana ja em sentia com un d’ells -són gent molt acollidora i agradable-. Costa prendre la decisió de fer l’estada, però un cop allí tot és molt més fàcil del que sembla”. La Susana Martín Martí, de 23
anys, ho confirma: “Tot han estat avantatges. Vius, descobreixes i entens amb el temps els trets i les tradicions d’una cultura diferent, el que et
permetrà poder-los relacionar en el futur amb possibles clients o demandes. Vius moments especials (com ara veure una aurora boreal, banyarte a l’Àrtic amb la platja nevada, donar de menjar als rens... El que és segur és que un programa de mobilitat internacional com l’Erasmus és molt
més que un viatge d’estudis, és una experiència única que cadascú decideix com viure-la. Si hi vas amb mentalitat positiva aprens molt. Des del
meu punt de vista pràcticament no hi ha aspectes negatius, i si n’hi ha algun, crec que es compensa.” n

