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CONTINGUTS DEL CURS 

Programa de REFLEXOLOGIA PODAL 

1. Història de la Reflexologia 

2. Que són els punts reflexos? 

3. Per que és una teràpia activadora? 

4. Que cures hem de tenir amb els nostres peus? 

5. Condicions necessàrias per aplicar la teràpia 

6. Tècnica i aplicació 

Programa de PRÀCTIQUES  

Pràctiques al centre  

Pràctiques amb pacients 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 Règim de dedicació a l'estudi: Parcial. Compatible amb altres estudis o treball. 

Llengua d'impartició: castellà. 

 A qui es dirigeix: Aquest curs està dirigit a persones interessades a formar-se en 

reflexologia podal, tècnica basada en els punts reflexos del cos, en el peu. Per 

realitzar el curs no és necessària cap titulació ni formació prèvia. 

 Titulació: Els alumnes que hagin completat el curs, obtindran el títol de Reflexologia 

podal. 



Metodologia 

• Inici del curs 06 de octubre de 2022.  

• Horari 3 hores setmanals els dijous de 9:30h a 12:30h. 

Octubre: 06, 13, 20, 27 

Novembre: 03, 10, 17, 24 

Desembre: 01, 15, 22 

Gener: 12, 19, 26 

Febrer: 02 

 

• Hores lectives 45. 

• A les classes presencials s'explicarà i aprofundirà en el contingut de l'assignatura i es resoldran 

aquells dubtes que tinguin els alumnes. 

• La part pràctica és fonamental i per això ocuparà una gran part del temps a les classes 

presencials.  

• El material didàctic, ja inclòs en el preu, serà lliurat a cada classe als alumnes. 

Matriculació i preus 

 La matriculació es realitza al mateix centre, amb els següents requisits: 

• Sol·licitud de matricula, emplenada i signada.  

• Pagament de la matricula. 

Preu del curs: 575 €  

Matricula: 95 € 

4 Mensualitats de 120 € 

  

Centre de teràpies Akiara. 

Avinguda de Pau Claris, 2. Martorell (Barcelona). 93 625 78 21 - 683 27 96 41  

https://www.akiara.cat/ info@akiara.cat 

 

 


