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Abstract
As a Generalitat de Catalunya collaborating-center, SARTI comple-
ments its research and technology transfer activities providing 
technical Occupational Training Courses. Also, SARTI and National 
Instruments have signed an agreement for teaching LabVIEW at 
SARTI, or to offer customized training courses in specific areas to 
companies.

La Formació a SARTI
El grup de recerca SARTI també és Formació. Des dels seus ini-
cis, el grup no ha volgut desvincular-se del que és el seu origen, 
el món acadèmic, podent així traspassar els seus coneixements 
adquirits dia a dia en tots aquests anys de recerca.
És diversa la formació que SARTI ofereix, formació per empreses, 
formació a mida i formació ocupacional, sent aquesta última la 
més rellevant.
Des de l’any 1998, SARTI és centre col·laborador de la Generalitat 
de Catalunya en matèria de Cursos de Formació Ocupacional en 
les àrees d’electrònica, informàtica i energia, formació adreçada 
principalment a persones que es troben en situació d’atur.
Molts alumnes han passat durant aquests anys  per les nostres 

instal·lacions, la gran majoria estudiants de la mateixa Universi-
tat que van aprofitar els cursos per complementar la formació 
rebuda en els seus estudis d’Enginyeria i que gràcies a les pràc-
tiques en empresa, la gran majoria de la comarca, es van poder 
obrir camí a l’hora de buscar la seva primera feina.
Avui en dia els cursos serveixen per donar noves oportunitats a 
persones que malauradament es troben en situació d’atur po-
dent així obrir-se noves portes al món laboral.
No oblidem però la formació per empreses, a través d’un con-
veni signat amb l’empresa multinacional National Instruments 
l’any 2001 i amb dos dels nostres treballadors homol·logats com 
a Certified Professional Instructor, som el centre de referència 
a Catalunya per impartir els seus cursos del llenguatge de pro-
gramació gràfic LabVIEW. A més a més formem part del Renesas 
University Program per la programació de microprocessadors. 
També ens avala durant tots aquests anys l’experiència en la for-
mació a mida, diverses empreses han dipositat la confiança en 
nosaltres per formar els seus treballadors en matèries determi-
nades.
Des de l’any 1998 SARTI ha format més d’un miler d’alumnes en 
més d’un centenar de cursos que avalen l’alt nivell de la nostra 
formació i continuarem formant-ne.


