
Què és el 
Quiromassatge? 

És una tècnica manual amb la qual, mitjançant 
diferents tipus de tècniques manipulatives, 
s'escalfa, estira i descarrega la musculatura. 
Variant la intensitat de pressió i la forma de 
treballar, el massatge pot estimular el sistema 
circulatori, ser sedant o tonificant. 

A qui va dirigit? 

Durada i horaris: 
Octubre de 2022 

1 classe a la setmana-Dilluns 3: de 9 a 13h. 
1 classe a la setmana-Dimecres 5: de 9 a 13h. 
1 classe a la setmana-Dissabte 8: de 9 a 13h. 

Què s'imparteix 
al curs? 

-Anatomia òssia i muscular. 
Saber realitzar les manipulacions concretes d'acord 
amb les necessitats de cada persona. 
-Aprendre el protocol de manipulacions de 
massatge bàsic i el protocol de manipulacions 
especialitzades. 
-Aprendre les contraindicacions del Massatge. 
-Comprendre les terminologies per a l'estudi. 

11 mesos teòric-pràctics (176 hores)  
1 dia a la setmana. 

El curs de Quiromassatge el poden realitzar 
persones sense coneixements previs a causa del 
temari i el llibre d'anatomia de gran qualitat que 
s'aporta a l'alumne (Anatomia per a Estudiants 
Ed. Panamericana) i per descomptat tots els 
professionals que s'hagin format en les ciències 
de la salut. 

Curs de Quiromassatge 



Resum del temari 

Apartat Teòric I 

-Osteologia: Ossos del crani, columna vertebral, 
costelles, membre superior, coxal i membre 
inferior. 
-Miologia: Músculs  superficials del tronc, 
extremitats superiors, inferiors i músculs de la 

Apartat Pràctic I 
-Massatge bàsic de les extremitats superiors i 
inferiors, tòrax posterior i anterior, cefàlic i facial. 

Apartat Teòric III 

-Miologia: Músculs profunds del tronc, 
abdominals, pelvis. 
-Contraindicacions del quiromassatge a les 
afeccions musculoesquelètiques més comunes. 
 

Apartat Pràctic II 

-Protocol de massatge específic. 
-Turmell 
-Maluc 
-Lumbars 
-Dorsals 
-Cervicals 
-Cintura escapular 
-Colze 
-Avantbraç 

Preu 

Inscripció: 130 €. 
Mensualitats: 11 pagaments de 140 €. 
El preu inclou temari i diploma. 

Tot a Lloc Escola de Teràpies Manuals, Carrer Lepant, 339 - 08025 BCN 
Telf.: 610455708 - 936116501 - admin@totalloc.cat  


