
¿Què és la 
Reflexologia Podal? 

És una tècnica manual d'origen xinès i egipci que, 
per mitjà de la pressió de zones concretes del peu, 
s'estimulen punts reflexos en els diferents òrgans 
del cos provocant així una sensació d'alleujament i 
millora. 
Avui dia, s'utilitza la Reflexologia moderna 
estudiada i millorada pel metge nord-americà Dr. 
William Fitzgerald, qui va observar que l'aplicació 
d'aquesta pressió amb els dits en determinades 
àrees de peus i mans provocaven efectes 
anestèsics en altres àrees del cos, suggerint per 
aquest fet que hi ha una relació directa entre elles. 

¿A qui va dirigit? 

És un magnífic curs a què pot accedir qualsevol 
persona que vulgui iniciar-se en l'apassionant món 
de les teràpies manuals i naturals, sigui 
professional o no, provingui del sector sanitari 
(metges, fisioterapeutes, infermeres, etc.) o de la 
branca de les teràpies naturals (quiromassatgistes, 
reflexòlegs, kinesiòlegs, acupuntors, etc.). Gairebé 
sense esforç físic per part del terapeuta, la persona 
afectada pot notar ràpidament els resultats. 

Durada i Horaris: 

El curs de Reflexologia Podal té una durada de 6 
mesos teoricopràctics (96 hores). 

Data d'Inici: 19 d’Octubre de 2022: 
Dimecres de 16h a 20h 

¿Què s'imparteix en 
el curs? 

-Nocions fonamentals d'anatomia i fisiologia. 
-Òrgans, aparells i sistemes. 
-Explicació i exploració pràctica de la teoria zonal, 
segons el Dr. Fitzgerald. 
-Ubicació en la pràctica de les àrees de referència o 
correspondència reflexa. 

Curs de Reflexologia Podal 



Resum del temari 

Apartat Teòric 

-Nocions fonamentals d'anatomia i fisiologia. 
-Òrgans, aparells i sistemes. 
-El aparell digestiu. 
-El aparell circulatori i el sistema limfàtic. 
-Aparells uro-renal, locomotor i respiratori. 
-Sistemes glandular i nerviós. 
-Patologies més freqüents que es poden tractar 
mitjançant reflexologia podal. 

Apartat Pràctic 

-Exploració i recorregut manual dels sistemes i 
aparells que corresponen a la regió dorsal, plantar i 
lateral del peu. 
-Ubicació dels diferents òrgans. 
-Diferents mètodes de manipulació. 
-Formes de tractar a els punts reflexos. 
-Manipulacions concretes de rotació per al des- 
bloqueig de les zones tractades. 
-Patologies Específiques: com actuar en cada cas. 
-Primera visita del client:  Què fer i com actuar. 
Reaccions i observacions del pacient. 
Reaccions del client abans, durant I després del 
tractament. 
-Deontologia del reflexòleg/a relatiu a la relació 
professional amb la classe mèdica, fisioterapeutes, 
infermeres i altres terapeutes. 
 

Preu 

Inscripció: 100€. 
Mensualitats: 7 pagaments de 145€. 
El preu inclou assegurança d'alumne, temari, 
diploma. 

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


