
www.tecnocampus.cat 

Nota de premsa 156

14/05/2014 

�

�

El TecnoCampus posa en marxa a l’octubre el 
Diploma de Postgrau en Teràpies Manuals  

 

El TecnoCampus posa en marxa el mes d’octubre el Diploma de Postgrau en 

Teràpies Manuals, una proposta innovadora i única a l’Estat Espanyol que 

recull una realitat social en l’àmbit professional de les Teràpies Manuals per 

a la prevenció i la recuperació funcional d’alteracions i lesions del ser humà. 

Tota la informació està disponible al web 

http://www.tecnocampus.cat/postgrau-terapies-manuals 

 

Es planteja aquest curs de la mà de professionals amb més 30 anys en 

aquest sector, que no és exclusiu dels fisioterapeutes, ni dels metges, ni dels 

podòlegs, ni dels infermers. Ho és de tots els col·lectius de facultatius i 

terapeutes. En el curs s’ensenyaran a aplicar una sèrie de maniobres a fi de 

produir, sobre les estructures dels músculs, tendons i articulacions, un efecte 

de desbloqueig per produir l’harmonia biomecànica. 

 

A l’Hospital de Mataró (entre l’any 2006 i el 2010) es va crear una Unitat de 

Teràpies Manuals com a prova pilot de la necessitat social d’aquesta tasca 

professional a la salut pública. Iniciatives com aquesta `motiva ara el 

TecnoCampus per seguir treballant en aquest sector i oferir aquest curs de 

Postgrau per poder formar més professionals i capacitar-los per seguir 

aportant beneficis a les persones. 

 

El Postgrau inclou unes sessions d'acompanyament al desenvolupament 

d’un projecte d’emprenedoria. 

 

Objectius 



www.tecnocampus.cat 

Nota de premsa 153

�

�

Objectius generals: 

- Adquirir els coneixements en el camp de les Teràpies Manuals, mitjançant 

les diferents tècniques que es desenvolupen en el curs. 

- Assolir els conceptes bàsics de la metodologia de treball a nivell teòric i 

pràctic de les tècniques treballades. 

- Aplicar les tècniques bàsiques en diferents patologies tant en el camp 

terapèutic com esportiu i relaxant. 

 

Objectius específics: 

-Introduir a l'alumne en el camp del Quiromassatge, i fer-li despertar la 

sensibilitat manual, bàsica en la tècnica del Quiromassatge. 

-Saber executar amb ordre i fonament les diferents maniobres del 

Quiromassatge que ens va ensenyar el Dr. VL Ferrandiz, així com les 

noves maniobres del Dr. J Sagrera Ferrándiz. 

-Assolir els conceptes bàsics de la metodologia de treball a 

nivell teòric i pràctic del Quiromassatge, del drenatge limfàtic, de la 

Reflexologia i del Kinetape. 

-Assolir els conceptes bàsics de la metodologia de treball a nivell  pràctic del 

Quiromassatge, la Reflexologia Podal, Manual i Facial, del Drenatge limfàtic i 

del Kinetape, sabent realitzar les diferents tècniques de treball, amb el polze, 

els artells i els diferents estris i materials, així com dirigir, els seus efectes al 

sistema nerviós i endocrí. 

-Saber aplicar les tècniques bàsiques en diferents patologies tant en el 

camp terapèutic, esportiu com relaxant.  

 
Més informació: 
Oriol Ribet  
Comunicació i Màrqueting 
Telf.  678 794 288  
www.tecnocampus.cat 


