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Abstract 
In those short lines we would show you the diferent training areas that 
SARTI offers and some results about 2012. Also we explain ours objectives 
for 2013.

Com bé ja és conegut, SARTI ofereix formació adreçada a diferents 
públics. Formació a mida per empreses, formació per persones que es 
troben en situació d’atur i cursos de diferents nivells de LabVIEW arrel 
del conveni que SARTI manté amb l’empresa National Instruments des 
de ja fa uns anys.
El 2012, a través dels cursos que ofereix el Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a persones desocupades i del que SARTI n’és centre 
col·laborador, s’ha realitzat a les nostres instal·lacions el curs “Tècnic 
en Sistemes d’Energies Renovables”, on els alumnes han pogut apren-
dre principalment a realitzar auditories energètiques d’edificis i buscar 
solucions eficients de millora. Una dotzena d’alumnes l’han finalitzat i 
com a treball de final de curs han realitzat les auditories energètiques 
de la planta que UPC disposa a l’edifici Neapolis de Vilanova i, de la 
Residència per a la gent gran de la Fundació el Redós de Sant Josep, 
ubicada a Sant Pere de Ribes.
Una vegada més hem aprofitat l’experiència dels nostres experts per 

transmetre-la a d’altres persones obtenint uns bons resultats en les val-
oracions fetes pels alumnes (Figura 1).
A data d’escriure aquest article, la planificació de Cursos de Formació 
Ocupacional per realitzar durant el 2013 està sol·licitada, està però 
pendent d’aprovació per part de la Generalitat de Catalunya. SARTI 
ha demanat cursos en quatre especialitats, considerades pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya com a prioritàries a la comarca del Garraf.

Les especialitats demanades són,
- Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web.
- Analista programador.
- Instal·lador d’equips i sistemes electrònics.
- Instal·lador d’automatismes.

Pel que fa als cursos de LabVIEW a través de l’empresa de National In-
struments, aquest 2012 se n’han realitzat cinc, obtenint també bons 
resultats, fet que fa que l’empresa continuï confiant en nosaltres per 
impartir aquest cursos a nivell de tot Catalunya.

Per aquest 2013 esperem mantenir-nos en quantitat de cursos oferint 
la mateixa qualitat  que fins ara.

Figura 1. Resultats de les enquestes del curs “Tècnic en Sistemes d’Energies Renovables”
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