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Editorial

PERTÀNYER AL CETT,
PER QUÈ?

A

vui en dia, l’ocupabilitat esdevé una de les principals
preocupacions per a tots i cadascun de nosaltres, i també de
la societat en general. Per això cal reflexionar sobre quines
són les competències i els requisits amb més possibilitats
d’ocupabilitat.

Les podem agrupar en grans tipus: la formació específica/tècnica en
un producte o servei, les competències lligades al talent a fi d’aportar
valor, una bona gestió empresarial, i el correcte desenvolupament i
aplicació de tots aquests requisits a l’hora de treballar.
Tenint en compte aquestes reflexions, hi ha moltes raons per les quals
tothom qui vulgui desenvolupar-se professionalment en el sector del
turisme i l’hoteleria hauria i ha de valorar els diferents avantatges que
implica pertànyer i sentir-se lligat a una entitat com el Grup CETT.
El CETT ofereix moltes possibilitats per cursar els estudis de Turisme,
ja que integra diferents tipus de formació. Això permet a l’alumnat
adquirir les competències tècniques pròpies de cada àmbit del sector,
com per exemple les del món de l’hoteleria, la cuina, la cultura i
el territori, entre moltes altres.
Al CETT s’adquireixen les competències necessàries per a una òptima
gestió empresarial, i hi ha una constant inquietud per fomentar les
associades a la innovació i el lideratge.
També es fa una clara i permanent aposta per l’emprenedoria.
Gràcies a l’aplicació pràctica de tots els coneixements teòrics
esmentats anteriorment i a les pràctiques que es realitzen en l’entorn
real del sector, l’alumnat compta amb un gran ventall de possibilitats
i oportunitats en molts àmbits i tipus d’empreses del món del turisme
i l’hoteleria.
Un altre dels grans avantatges del CETT és que les titulacions són
homologades, i l’experiència demostra que un títol reconegut arreu
del món és una molt bona credencial a l’hora d’accedir i obtenir una
feina.
Pertànyer al col·lectiu CETT Alumni, que dia a dia creix i s’estén per
tot el món, permet mantenir una sòlida vinculació amb el Grup CETT
per a tota la vida, gaudir de les accions i activitats que s’hi organitzen,
i conèixer la realitat i l’actualitat del sector.
En definitiva, ser del CETT és sinònim de participar activament en
un model formatiu de primer ordre, que es desenvolupa en els espais
tècnics i en les empreses d’aplicació pròpies del Campus CETT i en
el sector, i que és conduït per un potent equip -una gran majoria del
planter, del CETT-. Tot això proporciona a l’alumnat una experiència
d’aprenentatge activa i única.
Un valor afegit que cal tenir molt molt en compte.
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