
 

 

 

 

Benvolguts, 

Com a Coordinador del Programa Acadèmic -Docència i Investigació- a 

Espanya de l’empresa National Instruments (NI), vull fer constar: 

- En representació de l’Empresa NI, he participat en el Projecte d’Innovació 

Docent “Avaluació acreditativa del “Certified LabVIEW Associate 

Developer (CLAD)” als ensenyaments d’enginyeries TICs” liderat pel Dr. 

Manel Puig. 

- Aquesta activitat està contemplada en el nostre “Academic Program” 

(“Programa Acadèmic”), i ho considerem un exemple clau i positiu 

d’aproximació de la Universitat a l’empresa i al mateix temps de l’Empresa 

a la Universitat. 

- El material docent que s’imparteix en el desenvolupament del projecte és 

material original de National Instruments que hem cedit en el Marc del 

conveni de col·laboració que National Instruments té amb la UB. 

- National Instruments ha subministrat, en el marc d’aquest Projecte 

d’Innovació, llicències gratuïtes de LabVIEW per a tots els estudiants que 

han seguit el programa. 

- Hem mantingut un estret i fructífer contacte amb el Dr. Manel Puig durant 

l’execució del Projecte d’Innovació i hem seguit amb satisfacció l’execució 

i els resultats obtinguts. 

- Hem facilitat l’organització de l’examen CLAD en aquests 2 cursos 

acadèmics a juny de 2015 i juny de 2016. 

- Una setmana abans d’aquest examen, hem organitzat una sessió de 

preparació pels estudiants, que he portat a terme jo mateix en les dues 

ocasions. Agraïr la col·laboració activa del Dr. Manel Puig i altres 

professors de la UB. 



- Els exàmens s’han desenvolupat de forma correcta i seriosa, amb unes 

bones instal·lacions en l’aula d’informàtica de la Facultat de Física i una 

molt bona participació del professorat implicat en aquest projecte. 

- Els resultats obtinguts en aquests exàmens CLAD, són bons i coherents 

respecte els resultats mitjos obtinguts en altres països. 

- Els alumnes que han passat l’examen CLAD han estat publicats en la llista 

d’Enginyers amb Certificació de NI de programadors oficials de LabVIEW, 

que consta en la web oficial de NI a nivell Internacional. Aquests alumnes 

consten també en la borsa de treball interna que NI disposa. 

Vull expressar la nostra gran satisfacció respecte al desenvolupament del 

projecte d’Innovació. Considerem que la iniciativa d’aquest projecte és  

innovadora i pionera a nivell estatal. Estem convençuts positivament d’haver 

participat i esperem puguem tenir l’oportunitat de seguir col·laborant en el 

futur amb la UB. 

 

Atentament, 

 Firmat: 

Guillermo Prados 

 Academic Program Leader 

 National Instruments 


