Programa d'estudis de l’escola therana en

QUIROMASSATGE
PROFESSIONAL
Matricula oberta
CARACTERISTICAS 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
Quiromassatge i massatge terapèutic. Per realitzar el curs no és necessària cap titulació
ni formació prèvia.
Titulació: Els alumnes que hagin completat el curs de Quiromassatge rebran el títol de
terapeuta en Quiromasstge i Massatge terapèutic.

CONTINGUT DEL CURS
Programa de QUIROMASSATGE
1. Història del massatge
2. Què és el quiromassatge
3. Efectes ﬁsiológicos
4. Indicacions: generals i especíﬁcas
5. Contraindicacions relatives i absolutes
6. Grups de manipulacions
7. Protocols zonals: tractaments

8. Complements terapèutics al quiromassatge
• Mobilitzacions
• Estiraments bàsics
• Educació postural
Programa d'ANATOMIA I FISIOLOGIA
1. Introducció a l'estructura i les funcions del cos humà
2. Introducció a l'estudi de l'Aparell Locomotor
• Posició anatòmica i plànols anatòmics
• Tipus d'ossos, articulacions i músculs
3. Osteología, artrologia i musculatura
• Cap, coll i tronc
• Extremitat Superior
• Extremitat inferior
Programa de PRÀCTIQUES
Pràctiques al centre
Pràctiques en esdeveniments esportius
Pràctiques amb pacients
METODOLOGIA
• Inici del curs 07 de octubre de 2022.
• Horari: Divendres tarda de 18h a 21h.
• Final del curs 16 de juny de 2023.
• 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
• 1 Fotografia mida carnet
• Pagament de la matricula
Preu del curs: 1300€
Matricula: 130€
9 Mensualitats de 130€
Normes de pagament: la reserva de la plaça es farà amb el pagament de la matrícula. Les
mensualitats s'han d'abonar el primer dia de classe del mes. Es pot pagar el curs íntegrament amb
un descompte a la matrícula del 50%.

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

