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CETT Formació

La I promoció de GRADUATS en
TURISME celebra la fi dels estudis
El CETT és l’únic centre de Catalunya que ha realitzat de forma integral l’adaptació dels estudiants de diplomatura en turisme al nou pla
d’estudis de grau durant el curs 2009-2010.
Així, el 15 de juny es va celebrar, al Paranimf de
la Universitat de Barcelona, l’acte de finalització
d’estudis de la primera promoció de graduats en
turisme de Catalunya.

A continuació va tenir lloc l’acte protocol·lari del lliurament del xec representatiu de l’import per beques que
Caixa Laietana atorga a la Fundació Gaspar Espuña-CETT.
Pere López, cap d’Oficines de Caixa Laietana, va ser l’encarregat de fer-li’n entrega, a mans de Manel Bassols, director de la Fundació.
En nom de la comunitat CETT, les alumnes Mar Díaz i Patrizia Spagnolo van lliurar a Rosa M. Pradas, presidentadelegada de Mans Unides de Barcelona, el xec de l’import
de les diverses accions solidàries amb Haití i Xile que es
van dur a terme al Grup CETT (vegeu la darrera edició de
la revista). n

L’acte de celebració fou presidit per la Dra. Gemma Fonrodona, vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística de la
UB, en representació del rector, Dídac Ramírez; Miquel
Alsius, president del Grup CETT; Joan Carles Vilalta, director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya;
José Antonio Pérez-Aranda, director de l’EUHT CETT-UB;
Josep Antón Rojas, director de Promoció de Turisme de Barcelona i aleshores president de CETT Alumni; i Manel Casals, secretari general del Gremi d’Hotels de Barcelona.
Davant de prop de 500 persones (estudiants i professorat
de l’EUHT CETT-UB, familiars, representants institucionals i
professionals destacats del sector turístic català), l’alumne
de grau David Marin va intervenir en nom dels seus companys de promoció, amb un discurs emotiu i ple d’optimisme que va ser molt aplaudit. En representació del professorat del CETT, el desaparegut recentment Dr. Ramon Arcarons, professor titular de dret del turisme i política
turística (vegeu la pàgina 8 d’aquest Tot CETT), va fer un
parlament ple d’anècdotes i sentiments, que va denotar la
passió amb què vivia la seva professió docent i la seva
dedicació plena al món del turisme.

El grau en turisme, a l’abast dels diplomats en turisme i titulats en TEAT
L’EUHT CETT-UB ha iniciat, el present 2010-2011, un curs per als titulats TEAT i diplomats en turisme que vulguin obtenir la nova titulació europea de grau en turisme. El nou grau representa la consolidació del reconeixement de la formació turística en l’àmbit universitari, i desenvolupa
les competències personals i professionals que els perfils directius necessiten per donar resposta als reptes estratègics que el turisme té per
davant. La voluntat de l’EUHT CETT-UB és facilitar als diplomats i TEAT la realització d’aquesta nova formació, mitjançant una adaptació en què
l’estudiant només ha de cursar 60 crèdits ECTS (corresponen a la totalitat d’un any acadèmic) del currículum de la titulació de grau en turisme.
D’aquesta manera s’obté un perfil de sortida adaptat als requeriments europeus i a les necessitats estratègiques del sector turístic, més competitiu i que permet gaudir d’importants avantatges: un millor expedient acadèmic (equivalent a l’actual títol de llicenciatura), el reconeixement
europeu de la titulació o l’increment de les opcions de mobilitat professional i de reconeixement professional, entre d’altres.
La preinscripció es realitza a l'Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, a través de la pàgina web http://accesnet.gencat.cat. n

