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Novas tecnoloxías

as hospedarías das rutas
xacobeas falarán inglés
CATRO ORGANISMOS ESPAÑOIS PARTICIPAN NUN PROXECTO CON OUTROS PAÍSES
EUROPEOS PARA FORMAR AO PERSOAL DE ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS
▶ texto: REDACCIÓN
fotos: AEP

Catro organismos españois traballan xunto con entidades de
outros países europeos (Francia,
Italia, Bélgica e Países Baixos) nun
proxecto de ensino do inglés a xestores e empregados de aloxamentos rurais do Camiño de Santiago
para o que empregarán as novas
tecnoloxías, como internet, ordenadores portátiles e teléfonos de
última xeración.
O proxecto denomínase ‘English... the Saint James ways’,
ten unha duración de dous anos
—de outubro de 2009 a outubro
de 2011— e está cofinanciado pola
Comisión Europea a través do programa Leonardo da Vinci, que pon
o 67% dos fondos. O resto apórtano
os socios privados, que en España
son a Asesoría Declercq Estudios
Europeos, con sede en Madrid;
Conexia, empresa de formación
do Grupo Mondragón; o centro
lingüístico Virtua, da Universidade de Alicante e a asociación de

municipios Urremendi, do País
Vasco.
O proxecto xurdiu porque nos
últimos anos o ecoturismo, o
agroturismo e o turismo cultural
tiveron un auxe moi importante
en países como España e Francia e
os peregrinos que viaxan a Santiago alóxanse moitas veces en establecementos deste tipo, ademais
de en albergues, refuxios...
LINGUA. - O problema é que a
maioría das veces estas novas iniciativas hostaleiras son persoais
ou familiares e os seus xestores
e empregados teñen que converterse en profesionais dun día
para outro, o que ten vantaxes e
inconvintes. Entra as primeiras
está o feito de que coñecen a contorna cultural, ambiental e mesmo turística, pero o inconvinte é
que carecen das cualificaciones
lingüísticas mínimas requiridas
para asegurar e garantir unha
atención de calidade.
Por outra banda, a diferenza

Establecemento hostaleiro do Cebreiro.

doutro tipo de establecementos, coma os urbanos (hoteis de
grandes categorías de tres, catro
e cinco estrelas, multinacionais,
complexos hostaleiros...), nos
que cada traballador fala varios
idiomas, os novos profesionais do
turismo rural non teñen os niveis
lingüísticos básicos e mínimos
para comunicarse de forma satisfactoria cos turistas e clientes.
Ante esta situación, o principal
obxectivo do proxecto Saint James
é ofrecer a este colectivo as ferramentas e os medios adecuados
para poder acceder á formación
lingüística e mellorar así as súas
competencias persoal e profesional.

Os interesados
poderán acceder á
formación a través
das novas tecnoloxías,
como internet

Ademais, preténdese facilitar
o acceso á formación ofrecendo
prácticas de aprendizaxe innovadoras baseadas nas tecnoloxías da
información e a comunicación.
O proxecto enmárcase dentro
das novas políticas europeas e esforzos da Unión Europea de mellorar sensiblemente os coñecementos lingüísticos dos cidadáns
fomentando unha contorna turística, cultural e lingüística máis
favorable.
Unha vez adquiridas as competencias lingüísticas básicas, este
colectivo poderá non só atender
de forma máis eficaz ao turismo
en xeral, senón tamén responder
de forma satisfactoria e cun alto
nivel de calidade ás necesidades
básicas de calquera turista.
PROGRAMA. A partir de mediados
deste ano e ata finais do 2011 levaranse a cabo varias accións. Unha
delas será un estudo europeo da
necesidade real de formación lingüística inglesa, así como da ofer-

ta existente.
Por outra banda, elaboraranse
unhas ferramentas formativas de
ensino de idiomas de curta duración (entre 5 e 10 horas) adaptadas
ás novas tecnoloxías da formación
e especificamente deseñadas segundo as necesidades e características do colectivo para Francia,
Italia e España.
Trátase de aproveitar as posibilidades de comunicación que
ofrece internet dentro do proceso
formativo, por medio dun sistema de progreso controlado, que
axusta a formación á evolución e á
contorna laboral do alumno.
Para iso elaboraranse uns
módulos pedagóxicos que mesturarán, por unha banda, uns
contidos específicos para os profesionais do turismo (atención aos
visitantes, xestión de reservas...)
e, por outra, uns contidos concretos sobre o medio, por exemplo
datos sobre o camiño, as rutas,
os costumes a historia e mesmo a
xeografía local. Trátase de que os
xestores e empregados de establecementos hostaleiros teñan uns
coñecementos básicos de vocabulario e expresións en inglés para
ofrecer unha mellor atención aos
peregrinos.
O proxecto prevé que as persoas
interesadas en formarse neste
eido poidan acceder aos contidos
on line a través de ordenadores
e teléfonos intelixentes, entre
outras tecnoloxías.
Finalmente o plan contempla
unha gran difusión a escala europea dos produtos e resultados.

