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FLAIXOS
La Dra. Montserrat Iglesias publica dos articles a les
revistes científiques Journal of University Teaching &
Learning Practice i Linguistics and Literature Studies.
La Dra. Montserrat Iglesias, professora del CETT i coordinadora de CETT Idiomes, ha
publicat l'article "Practical Implications of a Constructivist Approach to EFL Teaching in
a Higher Education Context" a la revista Journal of University Teaching & Learning Practice
(http://ro.uow.edu.au/jutlp/vol10/iss2/3). D'altra banda, "An Analysis of the Communication Strategies Employed by Learners of English as a Foreign Language" s’ha divulgat a
Linguistics and Literature Studies (http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=329).

El CETT participa al I Wellness & Spa Experience Event.

En el marc de Piscina Barcelona, els dies 15 i 16 d'octubre es va celebrar la primera
edició d’aquest esdeveniment internacional dels professionals del wellness. El professor
Enric López, de l’Àmbit de Coneixement Expert d’Hoteleria del CETT, va impartir-hi la
ponència “Els canals de venda a utilitzar per a promocionar i vendre el meu producte",
dins del bloc temàtic dedicat a la comercialització. La trobada, que va incloure tres blocs
més dedicats a les tendències de la indústria wellness, els punts clau en la seva gestió,
i el wellness sostenible, va fer especial èmfasi en les temàtiques empresarials rellevants
per al sector, i va tractar facetes tan necessàries per potenciar el negoci com ara
el networking, les relacions entre professionals, el mentoring i els nous coneixements.

Activitat amb l'alumnat de l'Arcadia University.

Un grup
de 18 alumnes americans de l’Arcadia University, acompanyats del seu professorat
d'espanyol, van realitzar al CETT, el 8 d’octubre, una activitat conjunta amb els
estudiants dels grups d'Anglès 2 del grau de Turisme. Treballant en petits grups, com
si es tractés d’una agència de viatges especialitzada, l’alumnat del CETT va preparar
una presentació promocional sobre diferents zones d'Espanya (atractius turístics,
gastronomia, cultura, tradicions, dialectes...). Els estudiants americans, en parelles, van
visitar les diferents “agències” per rebre la informació en anglès i després van fer una
activitat en espanyol. Finalment, ambdós grups van dialogar sobre diferents temàtiques.

S’imparteix el curs “Traditional Catalan Cuisine and
Wine-Making” per al William Angliss Institute. Entre
el 18 i el 19 de setembre, el Departament BAS del CETT va organitzar aquest seminari
per a un grup d’estudiants australians del prestigiós centre universitari William Angliss
Institute. La formació consistia a donar a conèixer la cuina i els productes típics de la
gastronomia catalana i espanyola. Els estudiants, a més, van visitar les caves Freixenet
i diferents mercats de Barcelona, i van realitzar un taller de tapes.

L’Escola d'Hoteleria col·labora en el Sopar del Català
de l'Any. El 15 de maig, alumnat i professorat de cuina i sala de l’Escola d’Hoteleria
del CETT van col·laborar, al Teatre Nacional de Catalunya, en la celebració del Sopar
del Català de l’Any, que organitza El Periódico de Catalunya. L’alumnat va treballar amb
els millors xefs del país per oferir un àpat per a més de 600 persones. Ja és la vuitena
vegada que el CETT participa en aquest esdeveniment.

Un exalumne del Curs de Sommeliers del CETT es
proclama Millor Sommelier de Catalunya 2013. El 8 d’abril,
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el CETT va acollir les proves classificatòries del concurs corresponents a la província
de Barcelona, que també es van realitzar, a la mateixa hora i amb el mateix examen,
a les altres tres províncies de Catalunya. Els 20 millors classificats totals van assistir
a la final, que va tenir lloc el 10 de juny al Palau de Congressos de Lleida, coincidint amb
el sopar anual de l’Associació Catalana de Sommeliers (ACS). El guanyador va ser Toni
Lara, sommelier de l’Estel de la Mercè i antic alumne del Curs de Sommeliers que el CETT
imparteix amb titulació de la UB, i que té el reconeixement de l'ACS i la UAES (Unión
de Asociaciones Españolas de Sumilleres). Lara va participar, del 6 al 9 d’octubre, en l’edició
espanyola del concurs que va tenir lloc a Sant Sebastià, en el marc de Gastronomika 2013.

