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Editorial
l CETT iniciem un nou curs oferint
un itinerari curricular complet en
l’àmbit de l’Hoteleria, el Turisme
i la Gastronomia. Amb una trajectòria de prop de 45 anys, la nostra missió
és proporcionar una formació excel·lent
amb un model pedagògic propi, que ve
avalat per les xifres: l’equip del CETT el
formem 188 persones i més de 60 professors col·laboradors. Comptem amb 950
alumnes universitaris, entre els estudiants
de grau, màsters i cursos d’extensió universitària; 500 alumnes
de cicles formatius de grau mitjà i grau superior; i també 400
alumnes d’ensenyaments no reglats, formació contínua i programes internacionals. Del total d’estudiants d’enguany, el 24%
són estrangers, que representen un total de 46 nacionalitats
diferents. A més, tenim, com a ambaixadors del Grup a tot el
món, 12.500 Alumni, que ocupen diferents càrrecs professionals
en el sector turístic.
Partint d’aquestes dades presents, seguim impulsant i desenvolupant permanentment millores per innovar i oferir la millor
formació; un esforç que vol dir implicació amb el sector i una
aposta de futur, alhora que un compromís amb els estudiants,
als quals oferim les millors eines per al seu creixement personal
i professional.
Treballem per consolidar un model pioner d’aplicació de l’Espai
Europeu d’Educació Superior en el nostre àmbit, per innovar
en la creació d’itineraris curriculars integrats a Catalunya.
També, des del Campus CETT, impulsem per al proper curs la
creació del nou grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques
en l’àmbit internacional, conjuntament amb el Campus de
l'Alimentació de Torribera (UB), i amb la col·laboració de la UPC
i la Fundació Alícia. Participem activament en el projecte de
la unitat de treball UB-Bullipèdia.CETT, essent els coordinadors
de les escoles de cuina d’arreu del món que s’hi han sumat.
Però, a més, coincidint amb la inauguració del curs, hem
inaugurat les noves instal·lacions, corresponents al projecte
d’ampliació de l’Escola. Les obres, amb la renovació del
46% de les instal·lacions existents, han permès posar al servei
de la formació noves aules totalment equipades, més aules
taller, nous espais per a les tutories i l’atenció a alumnat...;
tot això, dotat de millores tècniques per estimular la creativitat,
la innovació i l'esperit emprenedor dels estudiants.
Aquesta ampliació és, doncs, un senyal més del compromís
màxim del CETT amb i al servei de la formació reglada i
internacional de primer ordre.
Miquel Alsius i Juriol. President del Grup CETT
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