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nou format intensiu !

nou !

nou nivell 2 !

CURSOS 20152016

Resum de les dates d’inici dels Cursos i Tallers 
previstos per al curs 2015-16

Octubre 2015 Dia 7   - Quiromassatge
Dia 17 - Ventoses
Dia 26 - Reflexologia Podal
Dia 29 - Massatge Ayurveda (bàsic)
Dia 30 - Flors de Bach

Novembre 2015 Dia 5   - Reflexologia Infantil (format extensiu)

Embenat neuromuscular (kinesiotaping)

Dia 5   - Massatge Tailandès
Dia 14 - Tui-Na 1 (massatge xinès bàsic)
Dia 15 - Punts Gallet Miofascials (curs)
Dia 21 - 
Dia 28 - Visió Natural (mètode Bates)

Dia 13 - Moxibustió

Dia 4   - Massatge Vata (Ayurveda avançat - 1)
Dia 6   - Aromateràpia per a terapeutes manuals - 1
Dia 14 - Punts Gallet Miofascials (reciclatge)
Dia 20 - Acupuntura Zonal

Desembre 2015

Febrer 2016

Març 2016 Dia 5   - Embenat neuromuscular (kinesiotaping)

Dia 10 - Massatge Pitta (Ayurveda avançat - 2)

Dia 7   - Reflexologia Podal
Dia 8   - Quiromassatge

Dia 19 - Auriculoteràpia

Dia 21 - Massatge amb PindesGener 2016

Abril 2016

nou !

nou !

{ Aromateràpia per a terapeutes manuals

O Auriculoteràpia

¥ Embenat neuromuscular (kinesiotaping)                                                                                                                                             

{ Flors de Bach

I Massatge Ayurveda (bàsic)

I Massatge amb Pindes

I Massatge Tailandès

I Massatge Vata (ayurveda avançat - 1)

I Massatge Pitta (ayurveda avançat - 2)

I Massatge Kapha (ayurveda avançat - 3)

{ Moxibustió

I Punts Gallet (curs i jornada de reciclatge)

I Quiromassatge

I Reflexologia Podal

I Reflexologia Podal infantil

I Tui-na 1 (massatge xinès bàsic)

I Ventoses

    Visió natural (mètode Bates)

Dia 1   - Flors de Bach
Dia 2   - Reflexologia Infantil (format intensiu)
Dia 9   - Aromateràpia per a terapeutes manuals - 2
Dia 14 - Massatge Kapha (Ayurveda avançat - 3)



{ Flors de BACH

Tot comença en la ment, en com et sents, com ho veus i com ets 
comportes per assolir els teus objectius.

Les Flors de Bach estan orientades a modificar i positivitzar 
formes de ser i aspectes negatius de la personalitat (estrés, 
pors, baixa autoestima, falta de voluntat, etc.), per tal que 
visquis amb més plenitud.

Per quan sorgeixen inquietuds internes que no pots resoldre 
amb cap tipus de raonament lògic.

Prevenen afeccions físiques d’origen mental.

Durant el curs s’afavoreix el coneixement personal d’un mateix.

El programa inclou*:

{ Història i filosofia del Dr. Bach.
{ Descripció de les 38 flors més el Rescue Remedy.
{ Preparació i dosificació dels remeis florals i 

elaboració de les essències.
 Terapeuta i consulta / Supòsits pràctics.

Inici: divendres 27 d’octubre de 2015.
Durada: 4 mesos (40 hores lectives).
Horaris: divendres de 
Preu: 90 € de matrícula i 4 pagaments 
de 90 € (novembre-febrer).

{

17 h a 19.30 h.

acreditat per:

{ MOXIBUSTIÓ

Aquesta tècnica pertany a la Medicina Tradicional Xinesa. 
Mitjançant l'aplicació del calor generat per la combustió de 
l’Artemisa s’estimulen energèticament els punts sobre els 
quals s’aplica.

Dirigit a metges, infermeres, acupuntors, quiromassatgistes, 
kinesiòlegs, etc. que vulguin aprendre aquesta efectiva 
tècnica. El curs inclou*:

I Bases teòriques de la Medicina Tradicional Xinesa (MTX).

I Introducció a la moxibustió.

I Diferents formes d’utilització de la planta: cigars, cons, moxes 
adhesives, moxes d’agulla i en pols (mogusa).

I Tractaments mitjançant moxibustió per: alleugerir el dolor, 
augmentar les defenses, prevenir malalties, etc.

Data del curs: diumenge 13 de desembre de 2015.
Durada: 8 hores lectives.
Horari: diumenge de 10 a 14 h i de 15.30 a 19.30 h.
Preu: 90 € al reservar la plaça (total) .
Professora:  Mª Carmen Sanz.

I Massatge TAILANDÈS

El Massatge Tradicional Tailandès es va originar farà 

uns 2.500 anys i té arrels comunes amb el ioga i 

l’ayurveda. Al llarg del curs es mostraran les bases 

d’aquest antic art curatiu, explicant entre d’altres:

Història i fonaments del Massatge Tailandès.

Ubicació de les línies invisibles d’energia (Nadis).

Requisits previs al massatge (estança, material i roba).

Indicacions i contraindicacions.

Anatomia pràctica.

Pràctica de maniobres, pressions i estiraments als diferents 

segments corporals en decúbit supí, lateral, dorsal i en sedestació.

Pràctiques adaptades al treball en camilla.

Inici: 
Durada del curs: 4 mesos.
Horari: dijous de 19 h a 22 h.
Preu: 160 € de matrícula i 4 
pagaments de 90 € 
(novembre-febrer).
Professora: Antònia 
Rodríguez Madueño.
Tècnica de Farmàcia i 
formadora de Massatge 
Tailandès. Amb formació en 
Dietètica i Nutrició, Quiro-
massatge, Quiropràxia i 
maestria en Reiki.

I

I

I

I

I

I

I

dijous 5 de novembre de 2015. Final: 3 de març de 2016.

    Taller de
VISIÓ NATURAL
(mètode Bates)

Mètode natural que permet la millora de la visió a través de la 
relaxació, el moviment i la centralització, i d’un canvi d’hàbits 
visuals.

S’entrenen els ulls per veure bé de nou de forma senzilla.

Els problemes de la vista no són malalties. Tal com van 
empitjorar, poden millorar.

Indicat per: miopia, hipermetropia, astigmatisme, presbícia 
(vista cansada), estrabisme, ull vague, problemes de visió 
nocturna...

Data del taller: dissabte 28 de novembre de 2015.

Durada del taller: 8 hores lectives.

Horari: dissabte de 10 a 14 h i de 15.30 a 19.30 h.

Preu: 90 € al reservar la plaça.



I Reflexologia Podal Infantil

Horaris: tots 4 dijous de 

Preu: 150 € en qualsevol dels 2 
formats, al reservar la plaça (total).

Professora: Dra. Bibiana 
Carrasco. Cirurgiana pediàtrica 
(Hospital de Mataró) i 
reflexoterapeuta.

Curs dirigit a reflexòlegs (en actiu) que vol donar-los les eines 
per tractar nens de qualsevol edat i  amb qualsevol patologia, 
coneixent les indicacions i les limitacions de cada cas. Ara també 
en format de cap de setmana. 

I Fisiologia i patologies de cada edat.
I Tècniques a treballar: estimular/sedar, Maniobres de preparació, 

Maniobres de regulació.
I Condicions de treball, particulars de cada edat.
I Estratègies per poder treballar: Alternar zones a treballar, observar el 

llindar del dolor i la resistència/paciència, control de la pressió i velocitat 
de treball, ús de jocs i cançons.

I Durada i freqüència de les sessions, específica segons edat i condicions.

dijous 5, 12, 19 i 26 de novembre 2015.
15.30 h a 18.30 h.

El programa del curs inclou*:

Dates (curs extensiu): els 

Dates (curs intensiu): cap de 
setmana del 2 i 3 d’abril de 2016.
Horaris: dissabte de 10 a 14 h i de 
15.30 a 19.30 h, diumenge de 10 a 14 h.

I Reflexologia Podal

Curs de 48 hores de durada per aprendre 
les bases d’aquesta senzilla i efectiva 
teràpia, que a través dels peus permet 
tractar trastorns de tot el cos. El programa 
del curs inclou*:

I Història, teoria i distribució de les zones reflexes.

I Breu repàs a l’anatomia del peu.

I Les principals maniobres utilitzades en reflexologia (descripció i pràctica).

I Indicacions, contraindicacions, precaucions i possibles reaccions al 

tractament reflexològic.

I Tractament amb reflexologia dels sistemes: musculoesquelètic, 

cardiorespiratori, urinari, digestiu, endocrí i limfàtic.

I Com estructurar un tractament de reflexologia: la 1ª sessió, 

següents sessions i documentació.

Inici: dilluns 26 d’octubre 2015. Final: dilluns 29 de febrer 2016.
Durada del curs: 4 mesos.
Torn de matins:  dilluns de 9.30 h a 12.30 h.
Torn de tardes: dilluns de 19.00 h a 22.00 h.
Preu: 160 € de matrícula i 4 pagaments de 90 €.
Professor: Jan Repsold.

nou format intensiu !

acreditat per:

I QUIROMASSATGE

Curs complet de quiromassatge de 110 hores, al llarg de 9 
mesos, que mostra una gran varietat de tècniques de massatge 
així com les bases teòriques per a la seva aplicació segura i 
eficaç. Opció pensada per a qui, sense tenir nocions prèvies, 
vulgui dedicar-s’hi seriosament. El curs mostrarà*:

Introducció a l’anatomia.

Descripció detallada de l’anatomia de l’aparell locomotor (ossos, 
músculs i articulacions).

Història, principis d’actuació i efectes del massatge.

Indicacions, precaucions i contraindicacions.

Els productes per a la aplicació de massatge.

Maniobres bàsiques del quiromassatge: amassaments, friccions, 
buidaments, rodaments, etc.

Tècniques per entrenar la percepció, el tacte i la sensibilitat.

Protocols de massatge per a esquena, cames, peus, braços, 
cervicals, abdomen, cap i cara.

Maniobres específiques: massatge amb ventoses, estiraments, 
massatge funcional o massatge en estirament, massatge transvers 
profund, alliberament de punts gatell (trigger points), 

Altres tècniques: “rodillo caliente”, tractament global de relaxament 
(TGR), 

Cóm tractar mitjançant massatge alguns dels motius de consulta 
més freqüents. 

Exploració, documentació (=fitxa) i tria de tècniques en una sessió 
de massatge.

Inici del curs: dimecres 7 d'octubre de 2015.

Final del curs: dimecres 29 de juny de 2016. 

Durada del curs: 9 mesos.

Torn de matins: dimecres de 9.30 h a 12.30 h.

Torn de tardes: dimecres de 19.00 h a 22.00 h.

Preu: 180 € de matrícula i 9 pagaments de 90 € (octubre-juny).

I

I

I

I

I

I

I

I

I

maniobres del 
massatge descontracturant, etc.

I

olis essencials aplicats al massatge (aromateràpia).

I

I

Professor: Jan Repsold. Fisioterapeuta i osteòpata, formador de 

Reflexoteràpia Podal de l’Escola Hanne Marquardt, Quiromassatge 

i Kinesiotape.

acreditat per:



I 

El massatge amb Pindes prové de la Medicina Ayurvèdica i 
consisteix en la preparació d’uns saquets de tela (cotó o fil), que 
s’omplen d’una barreja de plantes medicinals, per després 
aplicar-los mitjançant diferents formes de massatge.

El curs va dirigit tant a persones que s’han format ja en massatge 
ayurveda, com a quiromassatgistes i demés terapeutes manuals 
que vulguin aprendre a preparar les pindes i a utilitzar-les 
realitzant pressions, friccions envolvents i moviments circulars. 
La pràctica d’aquestes aplicacions ens mostrarà també els 
efectes produïts per el Massatge amb Pindes*:

Depuració/Desintoxicació dels teixits. R

Reducció de zones inflades/edematoses

Relaxa i descontractura de músculs, el cos en general i la ment.

Alleugera dolors i les molèsties en bloquejos (lumbago, reuma, etc.)

Ajuda a la digestió i redueix la inflamació intestinal.

Apropiat per a l’insomni, el cansament, l’ansietat i la depressió.

Massatge amb PINDES

I etorna la elasticitat a la pell.

I

I

I

I

I

Dates: els dijous 21 i 28 de gener de 2016. 
Durada: 2 classes de 4 hores (= 8 hores).
Horaris:  dijous de 9.30 h a 13.30 h.
Preu: 90 € al reservar la plaça (total).

Professora: Ana Cabanas. Massatgista i terapeuta ayurveda. 

Formadora de ioga i mestra de Reiki.

* S’obtindrà el DIPLOMA acreditat per l’A.P.E.N.B. un 

cop s’hagi realitzat la formació completa en Massatge 

Ayurveda (Bàsic, Vata, Pitta, Kapha i Pindes ). 

*acreditat per:I Curs complet de

A més del nostre curs bàsic de Massatge Ayurveda i del 
Massatge amb Pindes, a partir d´enguany també podreu 
aprofundir en la tècnica a través dels nous cursos avançats de 
massatge Vata, massatge Pitta i massatge Kapha.

La formació completa en Massatge Ayurveda, de 80 hores 
lectives, amb el curs bàsic, els 3 cursos avançats i el curs de 
massatge amb pindes, està acreditat per l’A.P.E.N.B.

Aquí les principals dades de cada curs*:

MASSATGE AYURVEDA (bàsic)

Inici: dijous 29 d’octubre de 2015. Final: dijous 17 de desembre.
Durada: 2 mesos, a raó de 8 classes de 3 hores (= 24 hores).
Horaris:  dijous de 9.30 h a 12.30 h.
Preu: 120 € de matrícula i 2 pagaments de 90 € (nov-des).

MASSATGE VATA (ayurveda avançat - 1)

Inici: dijous 4 de febrer de 2016. Final: dijous 3 de març.
Durada: 5 classes de 4 hores (= 20 hores).
Horaris: dijous de 9.30 h a 13.30 h.
Preu: 200 € al reservar la plaça (total).
Requisits: cal haver fet el curs bàsic prèviament.

MASSATGE PITTA (ayurveda avançat - 2)

Inici: dijous 10 de març de 2016. Final: dijous 7 d’abril.
Durada: 4 classes de 4 hores (= 16 hores).
Horaris: dijous de 9.30 h a 13.30 h.
Preu: 160 € al reservar la plaça (total).
Requisits: cal haver fet el curs bàsic prèviament.

MASSATGE KAPHA (ayurveda avançat - 3)

Inici: dijous 14 d’abril de 2016. Final: dijous 28 d’abril.
Durada: 3 classes de 4 hores (= 12 hores).
Horaris: dijous de 9.30 h a 13.30 h.
Preu: 120 € al reservar la plaça (total).
Requisits: cal haver fet el curs bàsic prèviament.

Professora: Ana Cabanas. Formadora de Massatge Ayurveda, 
Kundalini Ioga i Ioga Dinàmic. Massatgista i terapeuta Ayurveda. 
Mestra de Reiki.

 MASSATGE AYURVEDA

nou !

nou !



nou !

(trigger points)N Punts Gallet 
      - curs de formació i reciclatge -

Tècnica manual descrita als anys ‘50 per Travell i Simons, que 
tracta els nuclis de tensió del múscul esquelètic, alliberant-los 
mitjançant un massatge profund.

Dades del proper CURS de PUNTS GALLET:

Dates del curs: els diumenges 15 i 29 de novembre de 2015.
Durada: 16 hores lectives (2 dies intensius de classe).
Horari: diumenges de 10 a 14 h i de 15.30 a 19.30 h.
Preu: 180 € a pagar al reservar la plaça.

El programa del curs inclou*:

 Què i com són els PGM (Punts Gallet Miofascials).
 Diferents manifestacions del dolor (referit i irradiat).
 Mapes amb els punts i el dolor referit de cada múscul.
 Pràctica de palpació del múscul i reconèixer els PGM.
 Com treballar el PGM per alliberar-los.

Dades del RECICLATGE en PUNTS GALLET:

Data del reciclatge: diumenge 14 de febrer de 2016.
Durada: 8 hores lectives (1 dia intensiu de classe).
Horari: de 10 a 14 h i de 15.30 a 19.30 h.
Preu: 90 € a pagar al reservar la plaça.
Requisits: cal haver fet el curs de PGM i haver practicat la tècnica.

A la jornada de Reciclatge en Punts Gallet, aprofundirem i actua-
litzarem els coneixements adquirits al curs, també repassarem 
protocols per a solucionar possibles dubtes amb la tècnica.

Professora: Rosó Parera. Fisioterapeuta amb especialització en 
Trigger Points a New Mèxic (USA) i amb un Màster (UAB) sobre 
Punts Gallet en el tractament de cefalees. Autora del llibre

I

I

I

I

I

 “Com 
alliberar els Punts Gallet Miofascials de músculs i fàscies amb 
Teràpia Manual” (Editorial Círculo Rojo, 2015).

¥ 

Curs que mostra les bases d’aquest mètode d’origen japonès, i que 
permetrà enriquir el ventall terapèutic de fisioterapeutes, quiro-
massatgistes, i demés terapeutes que tinguin bons coneixements 
d’anatomia musculoesquelètica. S’abordaran entre d’altres:

 Història dels embenats neuromusculars (Kinesiotape).
 Efectes del taping sobre l’organisme.
 Descripció i pràctica de les diferents tècniques d’aplicació del tape:

- muscular, lligamentosa, tècnica fascial i de correcció.

 Tècniques d’aplicació especials (limfàtica i funcional).
 Tests musculars i altres criteris per a l’aplicació.
 Alguns exemples pràctics d’aplicació:

- zona lumbosacra, colze -> epicòndil, cintura escapular -> trapezi, 

espatlla -> deltoides i supraespinós, cuixa/genoll -> quàdriceps, isquios 

i ròtula, cama/turmell -> lligaments del turmell, tendó d’Aquil·les.

 Aplicacions per a casos clínics: fuetada cervical, tendinitis, esquinç 

de turmell, hematomes, epicondilitis, condropatia rotuliana, i altres.

Dates: dissabte 21 i diumenge 22 de novembre de 2015.

Durada: 12 hores lectives.

Horari: dissabte de 10 a 14h i de 15 a 19h, diumenge de 10 a 14h.

Preu: 180 € a pagar al reservar la plaça.

Professor: Jan Repsold.

Embenats Neuromusculars (Kinesio)

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

I TUI-NA 1 (massatge xinès bàsic)

Formació bàsica en Tui-na (massatge xinès), de 4 dissabtes 
intensius, per aprendre les bases de la medicina tradicional xinesa 
(MTC), així com les maniobres del Tui-na, i el tractament d’alguns 
casos clínics (patologies). Es recomana tenir coneixements previs 
de massatge o d’alguna altre disciplina terapèutica (ideal: 
quiromassatge, osteopatia, naturopatia, etc.).

Dades del proper curs bàsic de TUI-NA:

Dates: els dissabtes 14 de novembre i 12 de de-
sembre 2015 i 23 de gener i 13 de febrer 2016.
Durada: 32 hores (8 h cada dissabte).
Horaris: dissabtes de 10 a 14 h i de 15 a 19 h.
Preu: 400€ (total). 10% descompte (=360€) per 
a pagaments realitzats abans del 30 d’octubre).
Professor: Cai Jian. Llicenciat en Medicina 
Tradicional Xinesa per la Universitat de Beijing, 
Postgrau en Acupuntura per la Universitat de 
Shanghai. Ha estat professor d’acupuntura i 
Tui-na a la Universitat de Beijing durant 
més de 10 anys. Actualment treballa en 
consulta privada i és formador de Tui-na i 
Acupuntura a diferents universitats i 
escoles de Barcelona (UB, UVIC, 
ISMET i Casa Asia entre d’altres). 



I Ventoses (cupping)

Formació específica en el tractament amb ventoses, tant com a 

teràpia exclusiva com per ser combinada amb altres mètodes. 

Curs dirigit a fisioterapeutes, massatgistes i tots aquells 

terapeutes amb coneixements d’anatomia i fisiologia, que vulguin 

aprendre aquesta tècnica. Es mostrarà entre d’altres*:

I Història, tipus de ventoses. Escoles i metodologies.

I Efectes fisiològics de l’aplicació de les ventoses.

I Indicacions, contraindicacions i protocols d’aplicació.

I Diferents mètodes d’aplicació. Demostracions i pràctiques. 

 Aplicació de ventoses per a alguns dels casos clínics més freqüents.

Data: dissabte 17 i diumenge 18 d’ octubre de 2015.

Durada: 11 hores lectives.

Horari: dissabte de 10 a 18.30h, diumenge de 10 a 13.30h.

Preu: 160 € a pagar al reservar la plaça.

Professor: Josep Carrión. Diplomat en Infermeria, llicenciat en 

Medicina Tradicional Xinesa per la Universitat de Beijing. Autor dels 

llibres “Acupuntura zonal. Acupuntura de muñecas y 

tobillos”  (ed. Hispanoeuropea, 2011) i de “La 

Acupuntura del Maestro Tung” (ESA, 2015).

I

acreditat per:

O AURICULOTERÀPIA

L’auriculoteràpia és la utilització terapèutica de determinades 
tècniques d’acupuntura sobre el pavelló auricular. El curs 
tractarà tant l’auriculoteràpia francesa com la xinesa. Curs de 4 
caps de setmana:

-  1r. Seminari (19 i 20 de març de 2016)

- 2n. Seminari (16 i 17 d’abril de 2016)

 - 3r. Seminari (14 i 15 de maig de 2016)

- 4t. Seminari (18 i 19 de juny de 2016)

- Casos clínics (diumenge 24 de juliol de 2016)

Durada: 52 hores (12 per seminari + 4 de clínica).
Horaris:  dissabtes de 10 a 14 h i de 15.30 a 19.30 h  i 
diumenges de 10 a 14 h.
Preu: 160 € de matrícula i 90 € per a cadascun dels 4 
seminaris (excepte el de clínica que no es paga).
Professora: Mª Carmen Sanz. Acupuntora i sintergètica 
(Unitat de Medicina Natural de l’Hospital de Mataró).

O

O

Concepte d’auriculoteràpia i concepte d’holon.

L’auriculoteràpia des de la Medicina Tradicional Xinesa i 
l’auriculomedicina de Nogier.

O Punts Mestres de Nogier i l’auriculosintergètica.

O Pràctica amb bastonets, agulles, xinxetes, boles magnètiques, etc.

{ 

 2 nivells, l’A.P.E.N.B. i

Dates del nivell 1: cap de setmana del 6 i 7 de febrer 2016. 

El programa d’aquest curs inclou*:

{ Olis essencials: què són, com actuen i com s’extrauen.

{ Formes d’aplicació: massatges, via oral, cataplasmes, etc.

{ Principals olis essencials per massatge (60 fitxes tècniques).

{ Contraindicacions i mites sobre la toxicitat dels olis essencials.

{ Tractaments per a patologies: tendinitis, periostitis, ruptures 
fibril·lars, hematomes, “agulletes”, recuperació muscular, cremades, 
fractures, “rampes”, contractures, etc.

{ Experimentació pràctica amb les matèries primes i elaboració de 
preparats (olis de massatge, cataplasmes, comprimits).

Dates del nivell 2: cap de setmana del 9 i 10 d’abril 2016. 

El programa d’aquest curs inclou*:

{ Psicoaromateràpia aplicada a l’esport i la competició (concentració, 
pors, dopatge, emocions, fracassos, olis a evitar segons cada esport).

{ Aromateràpia aplicada a teràpies reflexes (reflexologia i auriculoteràpia).

{ Aromateràpia cosmètica (mescles per a tractaments corporals i facials).

{ Aromateràpia i espiritualitat.

AROMATERÀPIA integrada per a 
terapeutes manuals - nivells 1 & 2

Curs de acreditat per  ideat per mostrar 
solucions amb aromateràpia a massatgistes, fisioterapeutes, etc.

Durada de cada curs: 16 hores (un cap de setmana intensiu).
Horaris: dissabtes/diumenges de 10 a 14 h i de 15.30 a 19.30 h.
Preu de cada curs: 180 € al reservar la plaça (preu total per cada 
nivell que inclou diploma, material i apunts del curs).
Requisits per al nivell 2: haver fet el 1 prèviament.

Professor: Enrique Sanz Bascuñana, 
aromatòleg, artesà perfumista y autor dels llibres 
“Aromaterapia. El poder sanador de los aromas 
naturales”  (ed. Hispano-Europea, 2012) 
“Aromaterapia. De la magia a la certeza 
científica” (ed. Obelisco, 1996), entre d’altres.

nou !

Inclou unjoc de ventosestipus pera!


