
Forma't amb nosaltres: Programació cursos i jornades 
gratuïtes 

 

 Curs / Jornada Durada Data inici Data finalització Dies impartició Horari 

Autòmats Programables. Específic 30 hores 07/05/2019 06/06/2019 Dimarts i dijous 18:00 a 21:00 h 

Actualització del curs oficial de prevenció de la 
Legionel·losi – 2a edició – 

10 hores 15/05/2019 22/05/2019 Dimecres 15:30 a 20:30 h 

Jornada tècnica: continuïtat de servei a través 
de l’esquema de xarxa aïllada de terra (IT) – 

adreçada exclusivament als agremiats, gratuïta. 
Inscripcions online – 

2 hores 20/05/2019 20/05/2019 Dilluns 16:00 a 18:00 h 

Pràctic d’automatismes elèctrics 30 hores 22/05/2019 21/06/2019 
Dimecres i 
divendres 

17:30 a 20:30 h 

Xarxes informàtiques 18 hores 27/05/2019 12/06/2019 Dilluns i dimecres 18:30 a 21:30 h 

Jornada Tècnica de Refrigeració – adreçada 

exclusivament als agremiats, gratuïta. Inscripcions 
online – 

2 hores 12/06/2019 12/06/2019 Dimecres 16:00 a 18:00 h 

Jornada Tècnica Sistema LB Management: 
sistema modular control il·luminació i 
persianes – adreçada exclusivament als agremiats, 

gratuïta. Inscripcions online – 

4 hores 13/06/2019 13/06/2019 Dijous 9:15 a 13:15 h 

Jornada Tècnica: implantació de les xarxes 
socials a l’empresa i gestió de la imatge 
corporativa – adreçada exclusivament als agremiats, 

gratuïta. Inscripcions online – 

2 hores 02/07/2019 02/07/2019 Dimarts 16:00 a 18:00 h 

Intensiu Instal·lador de Gas IG categoria C 
(IGC) 

100 hores 02/09/2019 25/10/2019 
Dilluns, dimecres i 

divendres 
17:00 a 21:00 h 

Instal·lador de Gas IG categoria B (IGB)  220 hores 30/09/2019 19/02/2020 
Dilluns, dimecres i 

divendres 
17:00 a 21:00 h 

Actualització del curs oficial de prevenció de la 
Legionel·losi – 3a edició – 

10 hores 16/10/2019 23/10/2019 Dimecres 9:00 a 14:00 h 

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

100 hores 06/11/2019 10/02/2020 Dilluns i dimecres 17:00 a 21:00 h 

http://www.elgremi.cat/cursos/automats-programables-especific-2/
http://www.elgremi.cat/cursos/actualitzacio-del-curs-oficial-de-prevencio-de-la-legionellosi-4/
http://www.elgremi.cat/cursos/actualitzacio-del-curs-oficial-de-prevencio-de-la-legionellosi-4/
http://www.elgremi.cat/cursos/jornada-tecnica-continuitat-de-servei-a-traves-de-lesquema-de-xarxa-aillada-de-terra-it/
http://www.elgremi.cat/cursos/jornada-tecnica-continuitat-de-servei-a-traves-de-lesquema-de-xarxa-aillada-de-terra-it/
http://www.elgremi.cat/cursos/practic-dautomatismes-electrics-4/
http://www.elgremi.cat/cursos/xarxes-informatiques-2/
http://www.elgremi.cat/cursos/jornada-tecnica-de-refrigeracio/
http://www.elgremi.cat/cursos/jornada-tecnica-sistema-lb-management-sistema-modular-control-illuminacio-i-persianes/
http://www.elgremi.cat/cursos/jornada-tecnica-sistema-lb-management-sistema-modular-control-illuminacio-i-persianes/
http://www.elgremi.cat/cursos/jornada-tecnica-sistema-lb-management-sistema-modular-control-illuminacio-i-persianes/
http://www.elgremi.cat/cursos/jornada-tecnica-implantacio-de-les-xarxes-socials-a-lempresa-i-gestio-de-la-imatge-corporativa/
http://www.elgremi.cat/cursos/jornada-tecnica-implantacio-de-les-xarxes-socials-a-lempresa-i-gestio-de-la-imatge-corporativa/
http://www.elgremi.cat/cursos/jornada-tecnica-implantacio-de-les-xarxes-socials-a-lempresa-i-gestio-de-la-imatge-corporativa/
http://www.elgremi.cat/cursos/curs-dinstallador-de-gas-ig-categoria-c/
http://www.elgremi.cat/cursos/curs-dinstallador-de-gas-ig-categoria-c/
http://www.elgremi.cat/cursos/installador-a-de-gas-ig-categoria-b/
http://www.elgremi.cat/cursos/actualitzacio-del-curs-oficial-de-prevencio-de-la-legionellosi-3a-edicio-3/
http://www.elgremi.cat/cursos/actualitzacio-del-curs-oficial-de-prevencio-de-la-legionellosi-3a-edicio-3/
http://www.elgremi.cat/cursos/carnet-dinstallador-mantenidor-dinstallacions-termiques-en-els-edificis-ite-3/
http://www.elgremi.cat/cursos/carnet-dinstallador-mantenidor-dinstallacions-termiques-en-els-edificis-ite-3/
http://www.elgremi.cat/cursos/carnet-dinstallador-mantenidor-dinstallacions-termiques-en-els-edificis-ite-3/
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Novetat: inscripcions online, reserva la teva plaça. PLACES LIMITADES. 
 

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    

Instal·lador de Gas IG Categoria B (IGB) pels 
instal·ladors amb 2 anys CQI-C i experiència 
empresa REIG-B  

120 hores 02/12/2019 19/02/2020 
Dilluns, dimecres i 

divendres 
17:00 a 21:00 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/installador-a-de-gas-ig-categoria-b-pels-installadors-amb-2-anys-cqi-c-i-experiencia-empresa-reig-b/
http://www.elgremi.cat/cursos/installador-a-de-gas-ig-categoria-b-pels-installadors-amb-2-anys-cqi-c-i-experiencia-empresa-reig-b/
http://www.elgremi.cat/cursos/installador-a-de-gas-ig-categoria-b-pels-installadors-amb-2-anys-cqi-c-i-experiencia-empresa-reig-b/

