






















DatesCURSOS I JORNADES Hores

 01-10-12 98

 06-11-12 98

 Consulteu dates 230

 09-11-12 60

 Consulteu dates 100
 Consulteu dates 180

 27-09-12 25
 18-10-12 28
 Inici febrer 2013 60
 Inici febrer 2013 80
 Consulteu dates 10

 01-10-12 8
 08-10-12 20
 08-10-12 20
 22-10-12 6
 24-10-12 6
 Consulteu dates 60

 07-11-12 24
 Consulteu dates Consultar
 Consulteu dates 21
 Consulteu dates 21
 Consulteu dates 36

 16-10-12 4
 19-10-12 4
 23-10-12 4
 24-10-12 4
 26-10-12 4
 Consulteu dates 4

 Consulteu dates 24
 Consulteu dates 37
 Consulteu dates 37

 24-10-12 2
 30-10-12 2,5
 08-11-12 2,5
 16-11-12 4,15

 Consulteu dates 37

OBTENCIÓ DE CARNETS
Instal·lador mantenidor d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE) per als instal·ladors amb
un mínim de 2.000 hores treballades en instal·lacions tèrmiques durant els darrers 10 anys. I edició.
Instal·lador mantenidor d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE) per als instal·ladors amb
un mínim de 2.000 hores treballades en instal·lacions tèrmiques durant els darrers 10 anys. II edició.
Instal·lador mantenidor d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE)  - Semipresencial -

OBTENCIÓ DE LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL
Instal·lador de gas categoria B per als posseïdors del CQI-C amb dos anys de carnet
professional i experiència acreditada en una empresa instal·ladora REIG-B
Instal·lador de gas categoria C
Professional frigorista habilitat (PF)

OFICIALS
Oficial de prevenció de la legionel·losi
Assessor energètic 
Agent de posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas
Agent de posada en marxa, manteniment, reparació i adequació d'aparells de gas
Actualització del curs oficial de prevenció de la legionel·losi 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
PRL primer cicle: Nivell inicial
PRL segon cicle: Electricitat 
PRL segon cicle: Fontaneria i instal·lacions de climatizació 
PRL segon cicle: Electricitat 
PRL segon cicle: Fontaneria i instal·lacions de climatizació 
Nivell bàsic de prevenció de les activitats del metall en la construcció

PRÀCTICS
Mesures elèctriques
Cremadors de gas i gas-oil
Automatismes industrials
Bàsic d'aire condicionat
Bàsic de refrigeració

PINZELLADES FORMATIVES
Resolució de conflictes. Mètodes per trobar sortides als problemes
Curs de Google Apps / treball en el núvol
Curs de Android
Prevenció i gestió de l'estrès
Curs de xarxes socials Facebook i Twitter
Instal·lació de xarxes informàtiques III

CERTIFICAT PERSONAL PER A LA MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS 
SUPERIOR a 3 kg amb carnet ITE/IMCL
SUPERIOR a 3 kg amb 5 anys experiència en empreses REIF/REITE/REIMITE - climatització
SUPERIOR a 3 kg amb 5 anys experiència en tallers mecànics i nàutiques
INFERIOR a 3 kg amb 5 anys experiència en empreses de reparació d'electrodomèstics, de
maquinària d'hostaleria, etc.

JORNADES TÈCNIQUES - Impartides per empreses col·laboradores, dirigides a agremiats
Paviment ceràmic climatitzat i l'estalvi energètic. L'ideal de la calefacció
Tractament d'aigua d'àmbit domèstic
Tractament d'aigua, hotels i càmpings
Geotèrmia, energia solar i superfícies radiants

Tots els cursos i jornades es poden impartir a diferents poblacions de les comarques gironines sempre que hi hagi un nombre mínim d’alumnes. Envieu-nos les vostres 
peticions. Els agremiats que ho desitgin poden proposar accions formatives enviant un correu electrònic o trucant al Centre de Formació.

L'import dels cursos es pot bonificar pels treballadors/res de les empreses que estiguin en nòmina (TC1) a través del crèdit formatiu que s'obté de les cotitzacions a la 
seguretat social. El Gremi us ho pot gestionar. Per tramitar-ho necessitem la documentació 8 dies abans de començar el curs, demaneu informació trucant al 972 41 26 15.







































ASSESSORIA | FISCAL

dilluns de les 9 a les 14h | 661 672 293

ASSESSORIA | LABORAL

dimecres de les 9 a les 14h  | 661 672 023

ASSESSORIA | RECURSOS HUMANS

dilluns de les 10 a les 14h | 661 672 023

ASSESSORIA | ASSEGURANCES

dilluns a dijous de les 9 a les 14h | 661 672 050

ASSESSORIA | JURÍDICA

hores concertades | 661 671 010

ASSESSORIA | TÈCNICA

dilluns de les 16 a les 18h | 661 672 023

ASSESSORIA | ISO

hores concertades | 661 671 010

ASSESSORIES | OC [ ORGANISME DE CONTROL]

Servei ofert per TÜV

dimarts de les 10 a les 13h | 661 672 023

Servei ofert per ECA

dijous de les 11 a les 13h | 661 672 023

ASSESSORIA | PREVENCIÓ LABORAL

divendres de les 11 a les 14h | 661 672 050

ASSESSORIA | FINANCERA

divendres de les 10 a les 13h | 661 672 293

ASSESSORIA | PROTECCIÓ DE DADES

hores concertades | 661 671 010




