
        Forma't amb nosaltres: Programació cursos i jornades 
 

 
 
 
 

Curs Durada Data inici Data finalització Dies impartició Horari 

Impresos de Baixa Tensió. Confecció 
Memòries elèctriques i esquemes unifilars. 
Programa Excel (inscripcions online) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 hores 13/03/2017 
13/03/2017 

 

Dilluns 17:00 a 20:00 h 

Actualització del curs oficial de prevenció 
de la Legionel·losi 
 
 

10 hores 20/03/2017 27/03/2017 
 

Dilluns 16:00 a 21:00 h 

Curs oficial de prevenció de la 
Legionel·losi 
 
 

25 hores 21/03/2017 
06/04/2017 

 
Dimarts i dijous 17:30 a 21:30 h 

Pràctic iniciació a la Refrigeració 27 hores 21/03/2017 20/04/2017 Dimarts i dijous 18:00 a 21:00 h 

Dissenya les instal·lacions en 3D – 
Programa Sketchup – 

12 hores 22/03/2017 12/04/2017 Dimecres 17:30 a 20:30 h 

Especialització d’instal·lacions de gas 21 hores 22/03/2017 24/04/2017 Dilluns i dimecres 18:00 a 21:00 h 

Instal·lador Elèctric en Baixa Tensió 
categoria Especialista 
 

40 hores 23/03/2017 

 

09/05/2017 
 

Dimarts i dijous 18:00 a 21:00 h 

Pràctic de Cremadors de Gasoil i Gas 18 hores 30/03/2017 20/04/2017 Dimarts i dijous 18:00 a 21:00 h 

Jornada tècnica: Gestió de les xarxes 
socials i la comunicació a l’empresa 
instal·ladora – adreçada exclusivament als 

agremiats, gratuïta – 
 

2 hores 27/04/2017 27/04/2017 Dijous 18:30 a 21:30 h 

Instal·lador de Gas IG categoria B (IGB) 220 hores 10/05/2017 23/10/2017 
Dilluns, dimecres i 

divendres 
17:30 a 21:30 h 

Jornada tècnica: Seguretat elèctrica en les 
instal·lacions. Utilitzes una protecció 
adequada a la teva instal·lació? – adreçada 

exclusivament als 
agremiats, gratuïta – 
 

2:30 hores 18/05/2017 18/05/2017 Dijous 16:00 a 18:30 h 
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        Forma't amb nosaltres: Programació cursos i jornades 
 

Monogràfic de Gas: Descripció de la 
Norma UNE 60.670:2014. Modificacions i 
correcta aplicació – inscripcions online – 

4 hores 23/05/2017 23/05/2017 Dimarts 16:30 a 20:30 h 

 

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 e-mail a formacio@elgremi.cat    
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