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13 de juliol de 2017

Acord entre la Fundació ICG i la
Universitat Portucalense

A través d’aquest conveni, aquesta universitat s’adhereix al pograma de formació ICGUniversity,
amb la finalitat de formar en les TIC els alumnes dels Graus de Turisme i Gestió de Restauració
PORTO

L

a Fundació ICG ha signat
un acord de transferència
tecnològica amb la Universitat
Portucalense Infante D. Henrique, situada a la ciutat de Porto,
a través del qual es cedeix la tecnologia que fabrica el Grup ICG,
especialitzada per a la gestió
d’establiments i empreses d’hoteleria i turisme, per tal de formar en les TIC els alumnes que
imparteixen els diferents Graus
i Postgraus de Turisme i Gestió
d’empreses de Restauració.
El conveni l’han signat el President de la Fundació ICG, Antoni

Més de 2000
alumnes d’aquesta
Universitat es
formaran amb les
solucions FrontRest,
ICGManager i
FrontHotel

Siurana, el Rector de la Universitat, Alfredo Rodriguez Marcas,
el president de Direcció Cooperativa, Armando Jorge Carvalho,
la Vice-presidenta de Direcció,
Maria Manuela Magalhães, i el
Gerent de la Concessió ICG Portugal, David Baltazar. A l’acte
de signatura també hi han estat
presents, el President del Grup
ICG, Andreu Pi, i el delegat del
Govern de la Generalitat de Catalunya a Portugal, Ramon Font.
Amb aquest acord, els alumnes
de la universitat Portucalense
tenen l’oportunitat de formar-se
amb les eines tecnològiques més
avançades que els faci més competitius per accedir al mercat
laboral, tot reconeixent les seves
habilitats professionals.
L’acord també inclou la cessió
del material docent amb els continguts curriculars adaptats a la
formació que s’imparteix a la
universitat, i un pla de formació
permanent pel professorat. Així
mateix, la Universitat incorpora
l’ús de les solucions de software
ICG en els programes oficials de
formació de gestió empresarial.
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