
VISITA AO VÉNETO MARZO 2010

ESPECIALIDADE HOSTALERÍA E TURISMO



PROGRAMA 

PADOVA MARZO 2010

ESPECIALIDADE HOSTALERÍA E TURISMO



ÍNDICE:
• Introducción

.- Presentación

.- Obxectivos xerais e específicos. 
• Participantes no proxecto. Especialidades profesionais . Centros 
de procedencia

.- Planificación previa
Preparación lingüística

• Localización do proxecto
.-Descripción xeral
.-Principales atractivos turísticos
.-Infraestructura turística

• Servicios básicos da viaxe
• Empresa de acollida
• Programa de actividades
• Contactos realizados
• Visitas culturais
• Conclusións
• Propostas de mellora



• WORK PROGRAMME in PADOVA/VENICE for SPANISH 
VETPRO - 14th to 27th MARCH – 2010

• MOBILITY PROJECT “ LEONARDO-GATE-VT-2009”

• Datas: Programa de traballo en Padova/Venice do 14 ó 27 de Marzo 
2010.

1. INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN

Trátase dun Proxecto de Movilidade
Estancias e intercambios - Movilidade para profesionais da educación e 
Formación Profesional ( VETPro Vocational Education and Training 
Professionals).



INTRODUCCIÓN
OBXECTIVOS XERAIS

•Apoiar aos participantes en actividades de formación 
e de formación continua na adquisición e emprego de 
coñecementos, competencias, e cualificacións para 
acadar o desenvolvemento persoal e profesional. 
•Apoiar as melloras da calidade e innovación dos 
sistemas, institucións e prácticas de educación e 
formación profesional. 
•Aumentar o atractivo da Formación Profesional e da  
movilidade para as empresas e os particulares e 
facilitar a movilidade dos traballadores en formación. 



OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar o funcionamento dos centros educativos de 
formación profesional con especial referencia  á familia 
profesional de Hostalería e Turismo.

• Coñecer novos sistemas de produción, organización e 
xestión das empresas de Hostalería e Turismo.

• Identificar as relacións entre centros educativos e 
empresa.

• Mellorar o idioma a través da inmersión lingüística e por 
en práctica os coñecementos previos adquiridos nos 
cursos de idiomas.

• Adquirir vocabulario e expresións do idioma, relativas ó
campo profesional



2. Participantes no proxecto. Espacialidades
profesionais e centros de procedencia

Hostalería: 

A Coruña

•Manuel García Santiso- CIFP Compostela.(Santiago 
de Compostela)

•Rafael Brantuas Canay- CIFP Compostela. 
(Santiago de Compostela)

•Miguel García Silvaredonda- IES Paseo das Pontes

•Roberto Bermejo González- IES Paseo das Pontes

Pontevedra

•Nuria Ruiz Gómez- CIFP Carlos Oroza



Turismo
Ourense
•Belén Gómez Quevedo- CIFP A Farixa

Lugo
•Ana Llamas Golpe- IES Sanxillao

A Coruña
•Rosalía Carril González-Barros CIFP Compostela. 
(Santiago de Compostela).
•Irene Gil Ruiz- IES Francisco Aguiar (Betanzos)

Pontevedra
•Monse Ezquerra Rodríguez- CIFP Valentín Paz Andrade 
(Vigo)



3. PLANIFICACIÓN PREVIA DA VIAXE

Reuniones preparatorias na Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación da 
Xunta de Galicia  
1ª reunión. 18 de Decembro de 2009. Presentación conxunta do 
Programa Leonardo a todas as familias de Formación Profesional 
participantes no mesmo.
2ª reunión. 19 de Febrero de 2010. Reunión do Grupo da familia de 
Hostalería e turismo ca coordinadora de programas europeos de 
educación:
-Aceptación e sinatura do contrato.
-Verificación dos datos personais e laborais dos asistentes.
-Información dos detalles da viaxe. 
-Cumprimento da documentación.
-Información sobre os trámites documentais a realizar durante e despois
da estancia.



Curso de inmersión lingüística na lingua italiana.
Contidos:
-Coñecementos básicos do idioma; saudos, indicacións,preguntas
entre outros.
-Acercamento a cultura do pobo italiano. Costumes, tradicións, 
gastronomía, protocolo entre outros.
-Terminoloxía específica do sector turístico.    

Duración
40 horas lectivas impartido por Anna Capuccolo, doctora en 
linguas modernas na UDC.

PREPARACIÓN LINGÜISTICA



4. LOCALIZACIÓN DO PROXECTO. 
DESCRIPCIÓN XERAL  

A ciudade de Padua é un importante centro económico e de 
comunicacións no norte de Italia, a 40 km ao oeste de Venecia na
rexión do Véneto. Conta cunha poboación de 212.726 habitantes. 
É sede da prestigiosa Universidade de Padua e atesora numerosos restos 
dun importante pasado cultural e artístico. 

COMUNICACIÓNS.
-Por vía aérea: o aeroporto máis cercano a Padua é o de  Marco Polo (Venecia),
a 35 Km. 
-Por vía terrestre: Estación de ferrocarril e de autobuses próximas ao centro da 
cidade.



En Padua hay numerosos monumentos y lugares de interés artístico:
La plaza Prato della Valle, de época napoleónica conocida por su 
amplitud,  la capilla de los Scrovegni, por los frescos de Giotto,  la 
Basílica de San Antonio, patrón de la ciudad; el Palazzo della

Ragione, sede del gobierno de la ciudad en la Edad Media, la iglesia 
de los Eremitanos, construida a finales del siglo XIII en estilo 
románico-gotico.
Destacan as prazas que articulan a cidade e que dan vida a mesma
como a Piazza Delle Herbe, Piazza della Fruta e a Piazza Del Signori.  

PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS



INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Hotéis de 4 estrelas 19

Hotéis de 3 estrelas 21

Hotéis de 2 estrelas 9

Hotéis de 1 estrelas

Hotéis

Restaurantes
Padua posue unha ampla e variada oferta de restauración, que abarca dende
comida de autor, establecementos tradicionáis e locales de comida rápida.

Outros establecementos
Existen tamén numerosas pastelerías e tendas de xelados, con productos 
artesáns de gran calidade



5. SERVICIOS BÁSICOS DA VIAXE

Transporte Internacional
Voos Compañía Iberia:
Santiago/Madrid    6.55/08.00        Vigo/Madrid   06.55/8.05
Madrid/Venecia     09.15/11.30
Venecia/Madrid     15.40/18.10
Madrid/Santiago    22.45/23.55      Madrid/Vigo  pendiente

Transporte Local.
-Aeropuerto- hotel: Linea regular Autobuses aeroporto/estación de Padua
-Taxis para o desprazamento ao hotel.
-Transporte ferroviario para as visitas as cidades da rexión. 

Aloxamento
-Hotel Accademia Palace. Via del Pescarotto, 39. 35131. Padova.
-Modalidade de aloxamento: cinco  habitacións dobres e catro individuais
-Rexime alimenticio: aloxamento e almorzo.



6. Empresa de acollida

Eurotraining. 
Día de recepción. Martes 16 de Marzo.
Lugar de recepción. Oficinas de  Eurotraining. Via G.B. Ricci, 6/a. 
35131 Padova, Italia.
Hora reunión. 10.00

Contenido da reunión

- Recepción do grupo por parte da axencia, representada por Andrea Zanovello:
-Benvida e presentación 
- Confirmación do working programme. A axencia notifica ao grupo  a 

incorporación dunha nova empresa a visitar durante a estancia.  
- Formalización e cumprimentación da documentación.
-Acreditacións para a presentación en empresas.

- Información útil e consellos básicos para a estancia en Padua.
-Saida as 13.00



Luns 15 de Marzo. Reunión con Eurotrainnig en 
Padova



Martes 16 de Marzo visita Restaurante Antico
Brolo en Padova



Terraza do restaurante



Propietario Sr. Mario na entrada do restaurante



Pizzeria do restaurante nas súas bodegas



Stage de Miguel Silvarredonda no restaurante



Comedor do restaurante



Oficina de Turismo de Padua





Mércoles 17 de Marzo visita ao Hotel Europa en 
Padova



Cociña do Hotel



Xoves 18 de marzo visita Restaurante Bocatería 
Boccadoro en Ponti di Brenta (Padova)



Cociña do restaurante



Vernes 19 de Marzo visita Pastelería Atelier 
Biasetto en Padova



Chef-pasteleiro no obradoiro



Luns 22 de Marzo visitas a Hotel Due Torre e Instituto 
Profesional do Estado para os Servicios Albergueros e dos 

Restaurantes “Prieto D’Abano” en Abano (Padova)



Comedor de almorzos do Hotel



Office de almorzos do Hotel



Comedor do Hotel



Instalacións Termáis





Habitacións establecemento



Instituto Profesional do Estado para os Servicios 
Albergueros e dos Restaurantes “Prieto D’Abano”



Entrada do instituto



Aula-taller de cociña do Instituto



Martes 23 de marzo visita a Barbarigo Institute
Statale di Istruzione Professionale a Tecnica en 

Venecia



Proveedor no muelle de descarga do Instituto



Cafetería do Instituto con profesor de sala



Alumnas de Cerdeña en intercambio neste
Instituto



Alumnos no taller de Pastelería



Comedor do Instituto



26 de Marzo visita a C. Mussati Istituto
Professionale per i Servizi Commerciall e Turistici

en Dolo (Padova)



Presentación das ensinanzas do Instituto polo 
Director



Aperitivo ofrecido polo Instituto elaborado polos 
alumnos



Comida de benvida cos colegas do Instituto e 
equipo directivo



Prácticas específicas na sala



Brindis polos futuros intercambios



Saúdo dos alumnos e profesores que realizaron o 
menú



Cociña do Instituto co profesor de Cociña e de 
profesora de Español



VISITAS CULTURÁIS

VENECIA. 
Visita inicial en grupo a cidade de Venecia e a os seus principais puntos 
de interese turístico, antes do comenzo do working programme.

VERONA.
Visita a cidade e ós seus monumentos maís significativos e as suas
infraestructuras turísticas na xornada de descanso da primeira semana

TREVISO Y VICENZA.
Última saida cultural na xornada de descanso da segunda semana para 
completar a visión xeral dos principais destinos  turísticos da rexión do 
Véneto.

PADUA. Durante o longo da estancia visitáronse os atractivos turísticos 
da cidade, os aloxamentos hoteleiros maís emblemáticos, os puntos de 
información turística e frecuentáronse establecementos de restauración 
de diversa tipoloxía.  



Venecia



Verona

Arena





Casa de Julietta



Treviso





Padua

Mercado de hortalizas e froitas en  Piazza de frutti



Calles de Padua



10. CONCLUSIÓNS

O obxectivo principal da visita  era facer contactos con empresas para 
posibles intercambios de alumnos, o cal logrouse, xa que os 
responsables das mesmas manifestaron a sua disponibilidade para 
aceptar aos nosos alumnos.
En todas as empresas visitadas establecíronse os contactos 
necesarios para a posterior formalización das estadías.
Ademáis das empresas incluidas no working programme, realizáronse
novos contactos con establecimentos hoteleros y oficinas de 
información turística na distintas cidades da rexión visitadas co mesmo
obxectivo

No referente a  intercambios y estadías  formativas 



No referente ao sistema educativo italiano

• Ós estudos de hostalería e turismo son moi distintos ao
sistema galego. Asemellánse moito á F.P. antiga: os 
alumnos comenzan ós 14 anos e teñen ademais das 
materias específicas parte de cultura xeral como 
matemáticas, física, educación física.

• A duración dos estudos é de 5 anos; os treis primeros de 
formación básica e xeral e os dos últimos de formación 
especíalizada. Na maioria dos centros visitados existe unha
división espacial dos niveles, localizando cada un deles en 
edificios independentes.  

• O horario tamén é distinto, teñen 32 horas semanais, e en 
xeral teñen unha tarde lectiva. Os alumnos reciben clase os 
sábados pola mañan.   



-SERVICIOS BÁSICOS DA VIAXE.
Mellorar horario de chegada e la conexión de voos na volta 

-AXENCIA INTERMEDIARIA
Púdose evitar  se planificase a viaxe e as visitas de xeito previo. 
O grupo integrante no proxecto, podería, previa consulta da 
Consellería, organizar  e concretar o planning de traballo. Deste
xeito este programa axustaríase ás necesidades, expectativas e 
perfís dos centros e profesores, ao mesmo tempo que se 
aforrarían cartos para outras actividades  

-HOTEL:
No noso caso a axencia de viaxes reservou un hotel que estaba ubicado 
nas aforas da ciudade, nun polígono industrial, coa escasa comunicación de 
transporte público; chegar ao centro  a pé supoñía máis de media hora de 
camiño. Non contaba con restaurante nin bar e tampouco había ninguno 
nos arededores.

11.PROPOSTAS DE MELLORA



Fin da visita ao Véneto


