
Forma't amb nosaltres: Programació cursos i jornades 
gratuïtes 

 

 

Curs / Jornada Durada Data inici Data finalització Dies impartició Horari 
Jornada Tècnica Sistema Enocean: La 
instal·lació amb recaptació pròpia d’energia – 
adreçada exclusivament als agremiats, gratuïta. 
Inscripcions online – 

2 hores 03/12/2020 03/12/2020 Dijous 17:30 a 19:30 h 

Jornada tècnica online de Multitubo: Terra 
radiant posada en marxa i incidències 
comunes – adreçada exclusivament als agremiats, 
gratuïta. Inscripcions online – 

1 hora 03/12/2020 03/12/2020 Dijous 18:30 a 19:30 h 

Curs complementari en tecnologies 
alternatives de refrigerants fluorats de 
qualsevol càrrega – Modalitat: aula virtual i 
examen presencial – Formació obligatòria per a 
professionals certificats abans del 19 de febrer de 2017 

6 hores 14/12/2020 16/12/2020 Dilluns, dimarts i 
dimecres 

18:00 a 20:30 h 
16:15 h 

Curs complementari en tecnologies 
alternatives de refrigerants fluorats de 
qualsevol càrrega – Intensiu matins – Formació 
obligatòria per a professionals certificats abans del 19 
de febrer de 2017 

6 hores 16/12/2020 16/12/2020 Dimecres 8:30 a 14:30 h 

Curs complementari en tecnologies 
alternatives de refrigerants fluorats de càrrega 
inferior a 3 Kg – Formació obligatòria per a 
professionals certificats abans del 19 de febrer de 2017 

6 hores 16/12/2020 17/12/2020 Dimecres i dijous 17:30 a 20:30 h 

Curs complementari en tecnologies 
alternatives de refrigerants fluorats de 
qualsevol càrrega – Intensiu tardes – Formació 
obligatòria per a professionals certificats abans del 19 
de febrer de 2017 

6 hores 21/12/2020 21/12/2020 Dilluns 15:00 a 21:00 h 

Jornada mobilitat elèctrica Iberdrola: Noves 
oportunitats de negoci – adreçada exclusivament 
als agremiats, gratuïta. Inscripcions online – 

2:15 hores 19/01/2021 19/01/2021 Dimarts 9:30 a 11:45 h 

Pràctic iniciació a la Refrigeració 27 hores 25/01/2021 22/02/2021 Dilluns i dimecres 18:00 a 21:00 h 

http://www.elgremi.cat/cursos/jornada-tecnica-sistema-enocean-la-installacio-amb-recaptacio-propia-denergia/
http://www.elgremi.cat/cursos/jornada-tecnica-sistema-enocean-la-installacio-amb-recaptacio-propia-denergia/
http://www.elgremi.cat/cursos/jornada-tecnica-online-de-multitubo-terra-radiant-posada-en-marxa-i-incidencies-comunes/
http://www.elgremi.cat/cursos/jornada-tecnica-online-de-multitubo-terra-radiant-posada-en-marxa-i-incidencies-comunes/
http://www.elgremi.cat/cursos/jornada-tecnica-online-de-multitubo-terra-radiant-posada-en-marxa-i-incidencies-comunes/
http://www.elgremi.cat/cursos/curs-complementari-en-tecnologies-alternatives-de-refrigerants-fluorats-de-qualsevol-carrega-modalitat-aula-virtual-i-examen-presencial/
http://www.elgremi.cat/cursos/curs-complementari-en-tecnologies-alternatives-de-refrigerants-fluorats-de-qualsevol-carrega-modalitat-aula-virtual-i-examen-presencial/
http://www.elgremi.cat/cursos/curs-complementari-en-tecnologies-alternatives-de-refrigerants-fluorats-de-qualsevol-carrega-modalitat-aula-virtual-i-examen-presencial/
http://www.elgremi.cat/cursos/curs-complementari-en-tecnologies-alternatives-de-refrigerants-fluorats-de-qualsevol-carrega-intensiu-matins/
http://www.elgremi.cat/cursos/curs-complementari-en-tecnologies-alternatives-de-refrigerants-fluorats-de-qualsevol-carrega-intensiu-matins/
http://www.elgremi.cat/cursos/curs-complementari-en-tecnologies-alternatives-de-refrigerants-fluorats-de-qualsevol-carrega-intensiu-matins/
http://www.elgremi.cat/cursos/curs-complementari-en-tecnologies-alternatives-de-refrigerants-fluorats-de-carrega-inferior-a-3-kg/
http://www.elgremi.cat/cursos/curs-complementari-en-tecnologies-alternatives-de-refrigerants-fluorats-de-carrega-inferior-a-3-kg/
http://www.elgremi.cat/cursos/curs-complementari-en-tecnologies-alternatives-de-refrigerants-fluorats-de-carrega-inferior-a-3-kg/
http://www.elgremi.cat/cursos/curs-complementari-en-tecnologies-alternatives-de-refrigerants-fluorats-de-qualsevol-carrega-intensiu-tardes-2/
http://www.elgremi.cat/cursos/curs-complementari-en-tecnologies-alternatives-de-refrigerants-fluorats-de-qualsevol-carrega-intensiu-tardes-2/
http://www.elgremi.cat/cursos/curs-complementari-en-tecnologies-alternatives-de-refrigerants-fluorats-de-qualsevol-carrega-intensiu-tardes-2/
http://www.elgremi.cat/cursos/jornada-mobilitat-electrica-iberdrola-noves-oportunitats-de-negoci/
http://www.elgremi.cat/cursos/jornada-mobilitat-electrica-iberdrola-noves-oportunitats-de-negoci/
http://www.elgremi.cat/cursos/practic-iniciacio-a-la-refrigeracio/
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Es compliran les mesures d’higiene i seguretat marcades per les autoritats sanitàries. 
 

Preinscripcions online, reserva la teva plaça. AFORAMENT LIMITAT. 
 
Les inscripcions dels treballadors en règim general, es podran BONIFICAR una part de l’import del curs, a les 
quotes a la Seguretat Social. El Gremi us ho podem tramitar de manera gratuïta. 
 
Facilitats de pagament pels instal·ladors agremiats. 
Consulta els programes: http://www.elgremi.cat/formacio/    
 
Demana més informació: Truca'ns  972 41 26 15 o envia'ns un correu electrònic a/e formacio@elgremi.cat    

Curs optatiu per obtenir la Competència 
Professional d’Instal·lador – Mantenidor 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE) 

100 hores 10/02/2021 10/05/2020 Dilluns i dimecres 17:00 a 21:00 h 

Actualització del curs oficial de prevenció de la 
Legionel·losi 10 hores 14/04/2021 21/04/2021 Dimecres 15:30 a 20:30 h 

http://www.elgremi.cat/formacio/
http://www.elgremi.cat/formacio/
mailto:formacio@elgremi.cat
https://www.facebook.com/elgremi/
https://twitter.com/who_to_follow/import/search?q=GremiInstaladorsGI+@GIGFormacio+
http://www.elgremi.cat/cursos/competencia-professional-dinstallador-mantenidor-dinstallacions-termiques-en-els-edificis-ite/
http://www.elgremi.cat/cursos/competencia-professional-dinstallador-mantenidor-dinstallacions-termiques-en-els-edificis-ite/
http://www.elgremi.cat/cursos/competencia-professional-dinstallador-mantenidor-dinstallacions-termiques-en-els-edificis-ite/
http://www.elgremi.cat/cursos/actualitzacio-del-curs-oficial-de-prevencio-de-la-legionellosi-1a-edicio-3/
http://www.elgremi.cat/cursos/actualitzacio-del-curs-oficial-de-prevencio-de-la-legionellosi-1a-edicio-3/

