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Ciclo Formativo Superior en Dietètica 
 
Presentació de la Institució  
La Institució de Formació Professional Sanitària Roger de Llúria és un Centre Oficial Homologat 
pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGCn º 2909, pàg. 8007).  
Des de fa més de 30 anys, la nostra institució centra la seva activitat docent exclusivament en la 
formació de professionals sanitaris, la majoria dels quals es troben treballant en hospitals, CAP, 
clíniques, centres de rehabilitació, consultoris, laboratoris, balnearis, herbodietètiques i altres 
centres de salut  on desenvolupen tasques per a les quals han estat degudament preparats.  
 
El nostre centre docent es distingeix bàsicament per incloure a la Formació Professional 
Sanitària criteris ecològics.  
 
Dels cinc cicles formatius que s'imparteixen, dos estan orientats a la formació de professionals 
sanitaris especialitzats en diagnòstic:  
  - Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic i Biomèdic 
  - Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear 
Els altres tres cicles formatius es dirigeixen a la formació de professionals sanitaris que 
col·laboren en l'administració de tractaments mèdics i programes de promoció de la salut i 
activitats administratives sanitàries:  
  - Tècnic Superior en Dietètica  
  - Tècnic Superior en Documentació Sanitària  
  - Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria 

 
Justificació dels estudis de dietètica 
El cicle formatiu de Dietètica d'aquest centre ofereix als alumnes una visió molt completa de 
l'alimentació.  
A més d'ensenyar els diferents protocols hospitalaris convencionals i ensenyar a treballar amb 
taules de composició d'aliments, la nostra dietètica es caracteritza per prioritzar els aliments 
més saludables i evitar els que poden ser perjudicials. Aquests aliments es trien amb criteris 
basats en la tradició i en estudis científics recents, imparcials i independents. La dietètica que 
ensenyem està lliure de patrocinadors, és objectiva i hi preval la salut de les persones per sobre 
dels interessos econòmics de les indústries. Triar bé els aliments i combinar-los de manera 
equilibrada per elaborar dietes saludables és crucial en la prevenció i en el tractament dietètic 
de moltes malalties.  
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OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE DE DIETÈTICA 
(Segons el Reial Decret 50/1998 de 3 de març i el  DOGC) 
 
 

1. Aprendre a organitzar, al seu nivell, l'àrea de treball assignada a la unitat / gabinet de 
Dietètica.  

 
2. Aprendre a elaborar i supervisar dietes adaptades a persones i col·lectius segons les 

seves necessitats nutricionals.  
 

3. Aprendre a elaborar i supervisar dietes adaptades a pacients i col·lectius segons la seva 
patologia específica.  

 
4. Supervisar la conservació, manipulació i transformació dels aliments de consum humà.  

 
5. Promoure la salut de les persones i les comunitats a través de l'educació alimentària, 

mitjançant activitats de promoció i educació per a la salut.  
 
 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DELS “TÈCNICS SUPERIORS EN DIETÈTICA”    
 (descrites en el BOE nº 131/1995 de 2 de juny 1995 i DOGC núm. 2622, de 20 d’abril de 1998). 
 

 Avaluar l'estat de salut o malaltia de les persones i la influència que hi exerceixen els 
hàbits alimentaris. 
  

 Elaborar dietes adaptades a persones o col·lectius segons les seves necessitats 
nutricionals o una patologia específica.  
 

 Controlar i supervisar la composició, conservació, manipulació i transformació dels 
aliments per al consum humà.  
 

 Promocionar la salut de persones i col·lectius a través de l'educació alimentària.  
   
De què treballaràs? 
 
Podràs treballar com a dietista, consultor en alimentació, educador sanitari, tècnic en Dietètica,  
tècnic en higiene dels aliments en clíniques i hospitals públics i privats, consultoris i 
ambulatoris, balnearis i curhoteles, establiments d'herbodietètica i parafarmàcies, empreses de 
la indústria alimentària i del sector de l’Herbodietètica.  
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REQUISITS D’ACCÉS  
 Per accedir als estudis de Dietètica cal estar en possessió del títol de Batxillerat, COU, FP2, Tècnic 

Superior o equivalents, o bé haver superat la prova d'accés.  
 

 Per accedir al curs de Naturopatia cal haver cursat amb anterioritat els estudis de Dietètica o estar 
en possessió d'una altra titulació sanitària.  

 

VA DIRIGIT A: 
 
 Alumnes que hagin completat els estudis secundaris i se sentin atrets per la Dietètica, l’Herboristeria 

i la Naturopatia. 
  

 Professionals del sector de l’Herbodietètica, naturòpates i consultors en alimentació que desitgin 
obtenir la titulació oficial sanitària de Dietètica. 
 

 Professionals de la salut que vulguin aprendre a elaborar dietes equilibrades per als seus pacients.  
 

 

DURADA 
 Cicle Formatiu de Grau Superior de Dietètica: 2 anys acadèmics (de setembre a juny) 

 
Optatiu: Curs de Naturopatia: 540 hores (de setembre a juny) 

 
HORARIS 

Torn de matins (de 8 a 14 hores) i torn de tardes (de 15 a 21 hores) 
 

LLOC 
 Les classes teòriques i pràctiques es realitzaran a la Institució de Formació Professional Sanitària 

Roger de Llúria.  
 
 Les pràctiques de Dietètica, Cuina Terapèutica, Herbodietètica i altres teràpies naturals es 

realitzaran en algunes de les entitats col·laboradores de la Institució, entre les quals es troben: 
hospitals, clíniques, consultoris, balnearis, escoles de cuina, restaurants i empreses de la indústria 
alimentària. Part de les pràctiques de 2n es realitzaran a la Mútua de Teràpies Naturals de l'IFPS 
"Roger de Llúria".        

CONVALIDACIONS 

Las convalidacions es regiran pel que disposa el Departament d’Ensenyament. 
 
    
ASSEGURANÇA D’ESTUDIANTS 
 

Els alumnes menors de 28 anys matriculats al CFGS de Dietètica estaran coberts per l'assegurança 
escolar.  
  
DOBLE TITULACIÓ 
 Els alumnes que cursin el CFGS de Dietètica obtindran la titulació oficial homologada de "TÈCNIC / A 

SUPERIOR EN DIETÈTICA" atorgada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
el Ministeri d'Educació i Ciència.  

 
 Els alumnes que també cursin la formació en Naturopatia obtindran el certificat "CURS DE 

NATUROPATIA" atorgat per la Institució de Formació Professional Sanitària Roger de Llúria.  
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BORSA DE TREBALL 
La IFPS Roger de Llúria ofereix als seus alumnes el servei de Borsa de Treball, el qual funciona encaixant 
els perfils de cada alumne titulat amb les necessitats de les empreses.  
La necessitat de tècnics especialitzats i la bona preparació que demostren els nostres alumnes en les 
pràctiques en centres de treball en propicien un elevat  índex de col·locació. El servei es destina als 
alumnes acabats de titular i als ex-alumnes.  
     
NORMES DEL CENTRE 
 
El Centre disposa d'un Reglament d'Ordre Intern que es lliura a l'alumne un cop han començat els 
estudis.  
 
  

MODALITATS D’ESTUDI 
 
La normativa vigent estableix que als estudis del CFGS de Dietètica l'assistència sigui obligatòria. Els 
alumnes amb menys flexibilitat o menor disponibilitat horària poden distribuir la càrrega total lectiva 
dels estudis a més cursos acadèmics dels dos establerts.  
 
 
 

ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
 
La possessió del títol de Tècnic Superior en Dietètica permet l'accés a tots els ensenyaments 
universitaris de Grau.  
 
 
 
 
 

 Professorat qualificat. Equip professional d'experts en les matèries que imparteixen 
 Programes curriculars adaptats a les necessitats reals de les empreses del sector 
 Mentre l’alumne estigui cursant els estudis, serà soci de la “Mútua de Teràpies Naturals”  del 

Grup Roger de Llúria amb els avantatges que això suposa.  
 Sortides pedagògiques extraescolars relacionades amb la temàtica dels estudis  
 Pràctiques en el consultori propi del "Grup Roger de Llúria"  
 Formació continuada per als alumnes que vulguin seguir estudiant 
 Assessorament professional un cop acabats els estudis  

 Alt índex d'inserció laboral a causa de l'àmplia xarxa de contactes amb les empreses 
col·laboradores  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANTATGES D’ESTUDIAR AL ROGER DE LLÚRIA 
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EQUIP DOCENT 

 

EQUIP DIRECTIU 

 

 
Olga Aranda González 
 

- Directora i professora e la IFP Sanitària “Roger de Llúria” 
- Diplomada en turisme i en comerç exterior 

 
Daniel Albors Pericàs 
 
 - President i professor de Naturopatia de l’IFP Sanitària "Roger de Llúria"  
 - Expert en Acupuntura i Medicina Oriental ("Grau A" equivalent a llicenciat en Medicina  
    Tradicional Xinesa per la Universitat de Pequín al Proficiency Int)  
 - Naturòpata especialitzat en Dietètica i Balneoteràpia (Hidroteràpia Kneipp)  

 
Mariló Carrillo 
 - Cap d’estudis torn matins i professora a IFP Sanitària “Roger de Llúria” 

- Llicenciada en biologia  
 - Curs de tècnic en gestió ambiental  
 

Àngel Luz 
- Cap d’estudis torn tardes i professor a la  IFP Sanitària “Roger de Llúria” 
- Coordinador del cicle d’imatge torn tardes 
- Professor a IFP Sanitària “Roger de Llúria”. 
- Diplomat en Infermeria. 

 
PROFESSORS 
 
Susanna Arjalaguer 
 - Professora de Fitoteràpia i de Síntesi a l’ IFP Sanitària "Roger de Llúria" 
 - Llicenciada en Ciències Biològiques  

- Postgrau de Dietètica i Nutrició Humana  

 
Anna Armengol 
 - Professora de Fisiopatologia a l’ IFP Sanitària "Roger de Llúria"  
 - Llicenciada en Bioquímica. Màster en  Química Analítica  
 - Llicenciada en Medicina 
 - Terapeuta Homeopàtica i de Medicina Biològica 
  

Glòria Bochaca 
- Professora d’Organització i Gestió de l’Àrea de treball assignada a la unitat/Gabinet de dietètica a la 

IFP Sanitària “Roger de Llúria” 
- Tècnic Superior en Dietètica 
- Diplomaada en Treball Social 
- Postgrau  de Gestió i Direcció de Serveis Socials 

 
Maria Casadevall 
 - Diplomada en Dietètica i Nutrició pel CESNID  
 - Professora d'Alimentació Equilibrada, Dietoteràpia Hospitalària i Control Alimentari en IFPS "Roger de 
 Llúria"  
 - Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments  
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Cristina del Olmo 
 - Professora de Formació i Orientació Laboral a la IFP Sanitària "Roger de Llúria"  
 - Llicenciada en Ciències del Treball 
               - Grau en Recursos Humans i Relacions Laborals 
 
 

Mireia Estarli 
 - Professora de Microbiologia a l’ IFP Sanitària "Roger de Llúria"  
 - Llicenciada en Bioquímica  
 - Curs d'especialització en Dietoteràpia i elaboració de dietes   

 
 
Yolanda García 

- Coordinadora del cicle de dietètica i professora d'alimentació equilibrada i educació sanitària a l’ IFP                 
Sanitària "Roger de Llúria"  

 - Llicenciada en Psicologia  
 - Postgrau de Naturopatia a l’IFP Sanitària "Roger de Llúria"  
 - Naturòpata especialitzada en maternitat i infància  
 

Noelia Lanzón 
- Professora de Control i Certificació dels productes ecològics  a la IFP Sanitària “Roger de Llúria” 
- Diplomada en Ingenieria Tècnica Agrícola 
- Màster en Agricultura Ecològica Internacional 
- Secretària Tècnica del Màster d’Agricultura Ecològica de la Universitat de Barcelona 

 
David Martínez  
 - Professor de cuina terapèutica a l’ IFP Sanitària "Roger de Llúria"  
 - Tècnic superior en Dietètica  
 - Formació completa de cuiner  a l’escola Hofmann de Barcelona  

 
 

Montse Reus  
- Professora d’Alimentació Equilibrada a  IFP Sanitaria “Roger de Llúria” 
- Llicenciada en Ciències Ambientals. 
- Tècnic superior en Dietètica 
- Divulgadora en alimentació i salut de revistes digitals www.etselquemenges.cat i www.soycomocomo.es   
 

 

 
Marc Vergés 
 
 - Professor de Dietoteràpia a l’IFP Sanitària "Roger de Llúria"  
 - Diplomat en Dietètica i Nutrició humana.  
 - Consulta de Dietoteràpia.  
 - Postgrau en Medicina naturista  

 
 
 
 

 
 
 

http://www.etselquemenges.cat/
http://www.soycomocomo.es/
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PROGRAMACIÓ DEL CICLE DE DIETÈTICA 
 

2.000h 

1r CURS: 1000h 
 

Alimentació equilibrada 270h  
Organizació  i gestió de l’àrea de treball assignada a la unitat/gabinet de dietètica    60h 
Microbiologia i higiene alimentària 180h 
Fisiopatologia aplicada a la Dietètica  240h 
Bases de la Naturopatia (hores de lliure disposició del centre): 

-Cuina naturista i terapèutica   90h 
Formació en centres de treball 160h 

 

 

2n CURS: 1000h 
 
Dietoteràpia  240h 
Control alimentari 180h 
Educació sanitària i promoció de la salut    90h  
Relacions a l’entorn de treball   60h 
Formació i orientació laboral    60h 
Síntesi    60h 
Bases de la Naturopatia (hores de lliure disposició del centre): 

 -Fitoteràpia    60h 
Formació en centres de treball   

 
 
 

PROGRAMACIÓ DEL CURS DE NATUROPATIA 

540h 
 

Curs de Naturopatia: 540h  
Per a alumnes del CFGS de Dietètica 

 

Fonaments de la Naturopatia  60h  
Semiologia. Interpretació de signes indicatius de l’estat de salut-malaltia 60h 
Iridologia  30h 
Teràpies biofísiques: tractaments naturals, balneoteràpia, massatge, reflexoterapia 
podal, ventoses i moxes 120h 
Patologia i farmacologia en consulta 30h 
Homeopatia i flors de Bach 40h 
Aromateràpia i oligoteràpia  40h 
Primers auxilis  30h 
Anatomia  musculo-esquelètica.  30h 
Pràctiques en consulta de naturopatia.  100h 
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CONTINGUTS CURRICULARS 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE DIETÈTICA  
 
 

OBJETIUS 

(Segons el Reil Decret 50/1998 de 3 de març i el  DOGC) 
 

 Aprendre a organitzar, al seu nivell, l'àrea de treball assignada a la unitat / gabinet de Dietètica. 
 

 Aprendre a elaborar i supervisar dietes adaptades a persones i col·lectius segons les seves necessitats 
nutricionals.  
 

 Aprendre a elaborar i supervisar dietes adaptades a pacients i col·lectius segons la seva patologia 
específica.  
 

 Supervisar la conservació, manipulació i transformació dels aliments de consum humà.  
 

 Promoure la salut de les persones i les comunitats a través de l'educació alimentària, mitjançant activitats 
de promoció i educació per a la salut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.F.G.S. DIETÈTICA 
2 CURSOS ACADÈMICS - 2000 HORES 

MÒDULS 

CRÈDITS SUBCRÈDITS Hores 
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1r 2n 

M1. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
DE L’ÀREA DE TREBALL 
ASSIGNADA A LA UNITAT/ 
GABINET DE DIETÈTICA 

C1.  ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE L’ÀREA DE TREBALL 
ASSIGNADA A LA UNITAT/ GABINET DE DIETÈTICA 

 
 

60 
 
 

 
 
 
 

M2. ALIMENTACIÓ 
EQUILIBRADA 

C2. ALIMENTACIÓ 
EQUILIBRADA    270 h 

C2-1. Aliments i nutrients, i cicles de 
la vida 150h 

270 
 
 

C 2-2 Valoració calòrica i 
somatomètrica. Dieta equilibrada. 
120h 

 
M3. DIETOTERÀPIA 

 

 

 
 

C3. DIETOTERÀPIA 

 

C3-1. Dietoteràpia 140h 

 
 
 

 
 
 

240 
 

C 3-2 Suplementació  40 h 

 

C 3-3 Dietoteràpia hospitalària60h 

 

 

 

 

 

 

 

 
M4. CONTROL ALIMENTARI 

C4. CONTROL 
ALIMENTARI     

 

C4-1    Anàlisi i control 150 h  
 

 
180 

C4-2  Control ecològic 30 h 
 
M5. MICROBIOLOGIA I HIGIENE 
ALIMENTÀRIA 

C5. MICROBIOLOGIA I HIGIENE ALIMENTÀRIA 180h  
180 

 
 

M6. EDUCACIÓ SANITÀRIA I 
PROMOCIÓ DE LA SALUT 

C6. EDUCACIÓ SANITÀRIA I PROMOCIÓ DE LA SALUT   

 
 
 
 

90 

M7. FISIOPATOLOGIA 
APLICADA A LA DIETÈTICA 

C7. FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA DIETÈTICA   

 
 

240 

 
 

M8. RELACIONS  A L’ENTORN 
DE TREBALL 

C8. RELACIONS  A L’ENTORN DE TREBALL   
 

 
60 

 

M9. FORMACIÓ I ORIENTACIÓ 
LABORAL 

C9. FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL   
 

 
60 

M10. FORMACIÓ EN CENTRES 
DE TREBALL 

C10. FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 410 h 

 
 

160 
 

250 

M11. SÍNTESI C11. SÍNTESI  
 
 

 
60 

 

M12. BASES DE LA 
NATUROPATIA 

 (Lliure disposició del Centre) 

C12. BASES DE LA 
NATUROPATIA  150h  

    
  C12-1.   FITOTERÀPIA  

 
 60 

 
C12-2.   CUINA  NATURISTA  I 

TERAPÈUTICA 
 

 

                  90 

 

TOTAL                                                           2000 HORES 
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Alimentació equilibrada 270h  
Organització i gestió de l’àrea de treball en la unitat/gabinet de dietètica    60h 
Microbiologia i higiene alimentària 180h 
Fisiopatologia aplicada a la Dietètica  240h 
Bases de la naturopatia (hores de lliure disposició del centre): 

-Dietètica oriental i Cuina terapèutica   90h 
Formació en centres de treball                      160h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1. Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la unitat/gabinet de 
dietètica.  
Professors:  Oscar Bueno 

 
 
 

1r Curs 
1000h 
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Duració: 60 hores 
 

1.  Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la unitat/gabinet de dietètica 
 Entorn sanitari: 

- La sanitat a l’àmbit de la Unió Europea 
- Estructura del Sistema Sanitari Públic a Espanya 
- Llei General de Sanitat 
- Pla de Salut de Catalunya 
- Desplegament del Mapa Sanitari 
- Estructura del sistema sanitari català: sector públic, sector privat 
- Ordre d’acreditació 
- Legislació específica del sector 
- Normativa de seguretat i higiene 
- Funcions i competències dels diferents professionals sanitaris 

 Salut pública. Salut comunitària. 
- Conceptes de salut  i malaltia  
- Factors que condicionen la salut: factors ambientals, factors biològics, factors 

associats al sistema sanitari, factors associats a l’estil de vida 
- Nivells de prevenció sanitària: prevenció primària, secundària, terciaria 
- Concepte de salut pública. Concepte de salut comunitària 
- Concepte de medicina preventiva 
- Aspectes sociològics i demogràfics en relació a la salut: estudi de la comunitat, 

indicadors de salut 
 Atenció primària de salut: 

- Definició. Directrius de la OMS 
- Contingut, activitats, elements principals de l’atenció primària. Estructuració i 

ordenació de l’atención primària 
- L’equip d’atenció primària: components, funcions, activitats i organització 
- Organització assistencial: organització funcional de les consultes d’atenció primària, 

història clínica i sistemes de registre, avaluació i control de qualitat a l’atenció  
primària 

 L’atenció hospitalària: 
- Evolució històrica, funciones bàsicques i tipus d’hospitals 
- L’empresa de serveis sanitaris: funcions, tipus, models organitzatius  i organigrames 
- Departaments i àrees funcionals de l’empresa pública o privada sanitària 
- Organització i planificació de la unitat de nutrició i dietètica hospitalària: relacions 

entre la unitat/cuina/administració de l’hospital 
 Economia sanitària: 

- Finançament, costos, beneficis a les empreses del sector sanitari. Pressupostos de 
serveis 

- La documentació mercantil: comanda, albarà, factura i rebut 
- La documentació financera: xec i lletra de canvi 
- El sistema impositiu: l’IVA, l’IRPF 

 La documentació sanitària: 
- Documentació clínica i no clínica: tipus, utilitats, aplicacions, criteris de formalització 

i fluxos de circulació de la documentació 
- El tractament de la informació/documentació: arxiu de la informació, registres i  
- arxiu, manteniment  i conservació, seguretat de la informació 

 
 Gestió d’existències i inventaris: 

 
 - Emmagatzematge: tècniques / sistemes.  

 - Criteris de classificació dels recursos materials sanitaris  
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 - El control d'existències. Mètodes de valoració  
 - Estoc mínim i reposició d'existències  
 - Les fitxes de magatzem  
 - Inventaris: classificació i elaboració  
 - Normes de seguretat i higiene aplicades a magatzems de materials sanitaris. Condicions 
 d'emmagatzematge dels materials  
 

 
 Aplicacions informàtiques: 

  - Les aplicacions informàtiques de gestió i control de magatzem, facturació i gestió  
  econòmica  
  - Aplicacions informàtiques per a la gestió del fitxer de pacients, històries clíniques, etc.  
  - Aplicacions informàtiques específiques. 
 

 El proces d’atenció/prestació del servei: 
 

  - Objectius, fases, activitats i recursos  
  - Normativa específica. Drets i deures de l'usuari 
  - El sistema d'atenció nutricional: elements del sistema, funcions i àmbit del dietista  
  - Tècniques de control de la qualitat en la prestació del servei / producte  
  - Control de qualitat intern i extern 
  - El secret professional: elements deontològics i jurídics  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2. Alimentació equilibrada  
Professores: Montse Reus, Maria Casadevall i Yolanda García 
Duració: 270 hores 
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C2.1.1 : Aliments i nutrients, i alimentació en el cicle de la vida i situacions especials 
Professora: Montse Reus 
Duració: 135 hores 
 
1. Alimentació i nutrició: 

 Entorn sa, home sa 
 Alimentació, nutrició i dietètica 
 Alimentació, tradició i cultura 
 La cultura del consum. Noves tendències 
 Dues maneres complementàries d’enfocar l’alimentació 

2. Els nutrients: 
 Conceptes 
 Proporció de nutrients 
 Fonts alimentàries 
 Classificació dels nutrients 
 Digestió, absorció i metabolisme dels nutrients 

3. Els glúcids: 
 Funcions a l’organisme 
 Tipus de glúcids: Classificació i característiques dels diferents tipus 
 Necessitats i recomanacions dietètiques 
 Fonts alimentàries 
 La fibra alimentària 

4. Els lípids: 
 Funcions a l’organisme 
 Classificació dels lípids: característiques dels diferents tipus 
 Efectes del consum dels greixos: omega 9, 6 i 3, i greixos saturats 
 El colesterol. 
 Fonts alimentàries 

5. Les proteïnes: 
 Funcions a l’organisme 
 Proteïns i aminoàcids. La síntesi proteica 
 Estructura i funció de les proteïnes 
 Classificació: característiques dels diferents tipus 
 La desnaturalització de les proteïnes 
 Dèficit de proteïnes 
 L’excés del consum de proteïnes 
 Qualitat proteica 
 Proteïnes d’origen vegetal enfront  de proteïnes d’origen animal 
 Fonts alimentàries 

6. Les vitamines: 
 Referència històrica 
 Els antioxidants. L’estrés oxidatiu 
 Classificación i característiques 
 Funcions a l’organisme 
 Biodisponibilitat de les vitamines. Quina és la seva resistència 
 Necessitats i recomanacions 
 Fonts alimentàries 

 
 
7. Els minerals:  

  Funcions en l'organisme  
 Classificació i característiques  
 Biodisponibilitat 
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 Necessitats i recomanacions 
 Fonts alimentàries  
 Els oligoelements. Introducció a la oligoteràpia catalítica  

8. L'aigua:  
 Característiques químiques  
 Quanta aigua necessitem al dia?  
 Aigües envasades  
 Aigua de xarxa. Filtres 

9. El metabolisme cel ·lular  
 Cicle de Krebs, cadena respiratòria mitocondrial i fosforilació oxidativa  
 Metabolisme de glúcids  
 Metabolisme de lípids  
 Metabolisme de proteïnes  
 Fase d'absorció / Fase de dejuni  

10. Carns, peixos i ous:  
 Classificació i característiques de cada grup 
 Propietats nutritives 
 Recomanacions d'ingesta  
 Consells de compra i conservació  

11. La llet i els derivats:  
  La història del consum de llet  
 Propietats nutritives: pros i contres  
 Tipus de lactis: fermentats i no fermentats  
 Avantatges i inconvenients dels diferents tipus de lactis  

12. Els llegums:  
 Classificació i característiques de cada grup 
  Propietats nutritives 
 La soja i els seus derivats: pros i contres  
 Recomanacions d'ingesta 

13. Els cereals:  
 Classificació i característiques de cada grup 
 Propietats nutritives 
 Els cereals integrals i els refinats. Tipus. Propietats nutritives 
 Recomanacions d'ingesta  

14. Verdures i algues:  
 Classificació i característiques de cada tipus 
 Propietats nutritives 
 Recomanacions d'ingesta 

15. Fruita fresca, fruits secs i llavors  
 Classificació i característiques de cada tipus  
 Propietats nutritives 

16. Endolcidors:  
 El sucre, tipus; avantatges i inconvenients  
 Altres endolcidors. Endolcidors naturals i de síntesi 

17. Olis i greixos:  
 Concepte d'oli i greix 
 Greixos d'origen animal: dels lactis, de les carns i embotits, dels peixos, dels ous ...  
 Greixos transformats: "shortenings". Margarines  
 Els greixos d'origen vegetal: dels olis, de les llavors i dels fruits secs 

 
18. Begudes:  

 Begudes estimulants 
 Begudes per a esportistes 
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 Begudes refrescants 
 Begudes alcohòliques 

19. Els aliments ecològics.  
 L'agricultura convencional: els adobs, els pesticides. Els transgènics 
 La ramaderia industrial 
 L'agricultura i ramaderia ecològiques 
 Beneficis nutritius dels aliments ecològics  
 Control i certificació. Consells per al consumidor  

20. Els aliments-medicament  
 Pruna umeboshi  
 Gingebre  
 Bolets shiitake, maitake, reishi  
 Llevat de cervesa  
 Lecitina de soja  
 Germen de blat  
 Gelea Reial  

21. Alimentació i esport  
 Necessitats nutricionals d'un esportista  
 Tipus de dietes  

 
 
 

Embaràs, lactància i primera edat 
Professora: Yolanda García  
Duració: 15 hores 
 
1.  La alimentació equilibrada a  l’embaràs i la lactància 

 
 Característiques de l'alimentació durant l'embaràs. Fertilitat i preparació a l'embaràs. Nutrients i 

dieta per a la fertilitat. Necessitats nutricionals de cada trimestre. Preparació al part. Part 
natural versus part medicalitzat. Post-part.  

 Característiques de l'alimentació durant la lactància. Alimentació per afavorir la lactància  
 

 
2. La alimentació a la primera etapa de la vida 

 
 El nadó: característiques de la lactància natural i artificial. L'alimentació complementària  
 L'alimentació en la primera i segona lactància. El nadó dels 0 als 3 anys. Calendari d'introducció 

dels aliments. Formes de cocció. Exemples de dietes. Receptes, elaboració de biberons i 
farinetes saludables. Problemes de salut comuns en nadons. Primers auxilis i remeis naturals per 
a problemes comuns  

 L'alimentació a la pubertat i l'adolescència 

 
 
 
 
 

 

C2.2 : Valoracions calòriques i somatomètriques. Dieta equilibrada segons aquestes 
valoracions. Alimentació col·lectiva. 
Professora: Maria Casadevall 
Duració: 120 hores 
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1. Energia i requisits energètics de l’ésser humà: 
 
 Bases de química orgànica  
 Els principis de la termodinàmica  
 Les necessitats energètiques de l'ésser humà: requisits energètics de les diferents funcions de 

l'organisme  
 Unitats de mesura de l'energia  
 Ingressos i despeses energètiques en les funcions fisiològiques: el balanç energètic  

 
2. L’avaluació nutricional: 

 
 Mesures antropomètriques i dades funcionals d'utilitat en la valoració nutricional 
 Paràmetres analítics d'interès en la valoració nutricional 
 Taules de requisits nutricionals i valors de referència: tipus, característiques i utilització 

 
3. La història dietètica i l’enquesta alimentària: 

 
 Tipus 
 Contingut de la història dietètica 
 Dades d'interès que ha de recollir una enquesta dietètica  
 Criteris d'avaluació de la ingesta d'aliments 
 Errors a les estimacions dietètiques. 

 
4. Alimentació i dieta equilibrada: 

 
 Objectius nutricionals i gastronòmics 
 Característiques de l'alimentació equilibrada i saludable  
 Grups d'aliments i alimentació equilibrada 
 Intercanvis i equivalències entre els aliments: criteris de variabilitat i flexibilitat  
 Criteris per a l'elaboració de dietes equilibrades. Concepte de ració 

 
5. Aplicacions informàtiques:   

 Programes de càlcul i adaptació de necessitats nutricionals 
 

6. La alimentació col·lectiva: 
  Objectius  
 Criteris que s'han de tenir en compte en la confecció de menús 
 Característiques d'elaboració i presentació  
 La inducció d'hàbits alimentaris 
 El control de qualitat  

 
 
 
 
 
 
 

C7. Fisiopatologia aplicada a la Dietètica 
Profesora: Anna Armengol 
Duració: 240 hores 

 
1. Generalitats: 

 Cèl·lula  
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 Teixits  

 Sistemes  

 
         2.   Sistema digestiu: 

 Òrgans i estructures que integren el sistema digestiu  
 Anatomia general de la cavitat oral i les estructures que la integren, el tub digestiu i els 

òrgans annexos. Irrigació i enervació  
 Característiques histològiques del tub digestiu 
 

 
3. Fisiologia de la digestió: 

 La digestió bucal  
 La digestió gàstrica: motilitat, composició del suc gàstric i regulació de la secreció  
 La digestió intestinal: motilitat, secrecions i regulació de la secreció  
 La funció excretora del fetge  
 Composició i acció del suc pancreàtic 
 El mecanisme de digestió dels glúcids, lípids i proteïnes  
 Factors que afecten la digestió: psicològics, acció bacteriana i processament dels aliments 

 
4. Els processos d’absorció, metabolisme i eliminació: 

 Concepte d'absorció  
 Substàncies nutritives absorbibles  
 Mecanisme d'absorció dels glúcids, lípids, proteïnes, aigua, substàncies minerals, vitamines i 

alcohol.  Metabolisme de les substàncies nutritives  
 El procés de formació de matèries fecals  
 Motilitat de l'intestí gros: la defecació  
 Els gasos intestinals: composició, procedencia i eliminació  
 

5. Fisiopatologia de l’aparell digestiu: 
 Etiopatogènia, fisiopatologia, repercussions generals alimentàries i nutricionals sobre 

l'organisme de les alteracions més freqüents de: cavitat oral, esòfag, estómac, intestí prim, 
còlon, pàncrees i vies biliars  

 
6. Fisiopatologia del metabolisme 
 Fisiopatologia del metabolisme dels greixos: lipogènesi, dislipèmies, lipoiodosis i lipodistròfies  
 Fisiopatologia del metabolisme glucídic: hiperglucèmies, hipoglucèmies i enzimopaties 

glucídiques  
 Fisiopatologia del metabolisme proteic: disproteinemies, hipoproteinemies i paraproteïnèmies, 

nucleoproteinúries, alteracions del metabolisme de les porfíries i fisiopatologia de l'àcid úric  
 Fisiopatologia del metabolisme vitamínic: etiologia, població susceptible, trastorns més 

freqüents per deficiència i per excés  
 Fisiopatologia del metabolisme mineral: etiologia, estats de deficiència i toxicitat 
 Obesitat, primesa i malnutrició: conceptes, etiologia i criteris de valoració  
 Prevenció i objectius del tractament dietètic de les diferents patologies 

 
 
 

7. Fisiopatologia d’altres sistemes i aparells:        
 El sistema cardio-circulatori i sanguini: bases anatomofisiològiques, malalties més freqüents, 

repercussions nutricionals i recomanacions dietètiques  
 El sistema respiratori: bases anatomofisiològiques, malalties més freqüents, repercussions 

nutricionals i recomanacions dietètiques  
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 L'aparell excretor: bases anatomofisiològiques, malalties més freqüents, repercussions 
nutricionals i recomanacions dietètiques  

 L'aparell reproductor: bases anatomofisiològiques de l'aparell genital femení i masculí, 
alteracions durant l'embaràs i la lactància, repercussions nutricionals i recomanacions 
dietètiques  

 L'aparell locomotor: bases anatomofisiològiques, malalties més freqüents, repercussions 
nutricionals i recomanacions dietètiques 

 El sistema nerviós: bases anatomofisiològiques, malalties més freqüents, repercussions 
nutricionals i recomanacions dietètiques 

 
8. Metabolisme i endocrinologia: 

 Acció de les hormones sobre el metabolisme  
 Sistemes de control de les funcions del cos: funcions del sistema nerviós i endocrí  
 Tipus d'hormones i classificació. Mecanisme general d'acció. Regulació nerviosa i hormonal, 

el sistema de control retroactiu. Mecanisme de producció emmagatzematge, secreció, 
transport i eliminació  

 L'equilibri hidroelectrolític: el líquid extracel·lular i intracel·lular. Mecanismes de regulació. 
Trastorns hidroelectrolítics 

 L'equilibri àcid-base: factors reguladors. Alteracions i mecanismes de compensació  
 Mecanismes i control de la gana i la set  
 

9. Fisiopatologia de les grans síndromes: 
 Síndrome infecciosa febril: influència de l'estat nutricional en el desenvolupament del 

procés infecciós  
 Repercussions nutritives i recomanacions dietètiques en els processos febrils i infecciosos  
 Síndrome d'immunodeficiència: etiopatogènia de les malalties autoimmunes, al·lèrgiques i 

immunodeficiències. Problemes nutricionals en els receptors de trasplantament. Relació 
entre la sida i l'estat de nutrició 

 Síndrome neoplàsica: mecanismes de l'oncogènesi i la biologia tumoral. Epidemiologia del 
càncer. Factors cancerígens relacionats amb la dieta. Repercussions del cáncer i el 
tractament antineoplàsic sobre la nutrició  

 Importància de la dieta en la prevenció  
 Alteracions hereditàries i malformacions congènites: malalties i alteracions amb 

repercussions nutricionals  
 Objetius del tractament dietètic 

10. Interpretacions d’anàlisis de sang i orina 
11. Els primers auxilis:  

 Avaluación de la urgència  
 Traumatismes físics  
 Traumatismes químics  
 Traumatismes mecànics  
 La reanimació cardio-pulmonar       

12.- Pràctiques 
 Palpacions i auscultacions  
 Mesures de la tensió arterial  
 La reanimació cardiopulmonar  
 Equilibri  

 
 

C5. Microbiologia i higiene alimentària  
Professora: Mireia Estarli  
Duració: 180 hores  
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1. El paper beneficiós dels microorganismes en els aliments  
 Processos de fermentació  
 Microbiologia general aplicada a l'alimentació  
 Microbiologia industrial 
2. Contaminació biòtica dels aliments:  
 Bacteris patògens transmesos per aliments: aliments més relacionats, característiques de 

creixement, formes de prevenció i patologia causada pels principals bacteris causants de MTA  
 Virus transmesos per aliments: aliments més relacionats, formes de prevenció i patologia 

causada pels principals virus causants de MTA  
 Paràsits: aliments més relacionats, formes de prevenció i patologia causada pels principals 

paràsits causants de MTA  
 Tècniques microbiològiques: Obtenció de la mostra alimentària per a la seva anàlisi 

microbiològica. Detecció i quantificació microbiològica  
 Equips i "kits" comercials d'anàlisi ràpida: aplicacions i procediments d'utilització 

 
3. La conservació de productes alimentaris  
 Fonament i aplicacions dels diferents mètodes de conservació  
 Els mètodes d'higienització: fonament i aplicacions  
 Tractaments químics: els additius alimentaris 
 Efectes del sistema de conservació i emmagatzematge sobre les característiques 

organolèptiques i nutricionals dels aliments. Influències ambientals 
 

4. Contaminació abiòtica: 
 Metalls pesants  
 Contaminants industrials  
 Contaminants provinents de l'envàs  
 Contaminació física. Radiacions 
 Residus fitosanitaris  
 Residus de medicaments i hormones  

 
5. Substnciaes tòxiques naturals en els aliments:  
 Substàncies antinutritives: Antivitamines, afavoridors del goll, àcid fític, àcid oxàlic, tanins, fibra 

Aliments que en contenen, simptomatologia que produeixen i formes d'eliminar o reduir la seva 
activitat 

 Substàncies tòxiques: Vitamines liposolubles, histamina, PSP i altres toxines marines, favisme, 
latirisme, cianur. Aliments que en contenen, simptomatologia que produeixen i formes 
d'eliminar o reduir la seva activitat  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C12.2 Cuina terapèutica i Dietètica Oriental 
Professor: David Martínez 
Duració: 90 hores 
 
1. La qualitat dels aliments 

La vitalitat dels aliments  
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Aliments convencionals enfront d’aliments ecològics  
Aliments integrals enfront d’aliments refinats 
Aliments naturals frescos o secs enfront d’aliments processats  
La conservació casolana dels aliments enfront de la conservació industrial 
Aliments de la zona i aliments forans  

2. Tipus de cocció i la seva influència en l’organisme 
Crus, escaldats, al vapor, bullits, estofats, a la planxa, al forn, fregits  
Influència dels tipus de cocció en la naturalesa dels aliments i en el procés digestiu  
Influència del tipus de cocció en la destrucció de nutrients  

3. Fonts de calor i la seva influència en la energia dels aliments 
Energia elèctrica, microones, gas butà o ciutat, biomassa (carbó, llenya ...), energia solar  

4. La cuina tradicional enfront de la cuina actual 
La importància del temps de cocció 
Les bondats de la dieta mediterrània  

5. Els esmorzars  
Cremes de cereals. Preparació de flocs. Els substituts de les mantegues i melmelades 

6. Preparació de “llets” vegetals 
Beguda d'arròs. Beguda de civada. Orxates: sèsam, ametlles ...  

7. Preparació de receptes amb cereals  i els seus derivats 
Formes de presentar els cereals: gra, flocs, sèmoles, pasta, pans ...  
Tipus de cereals i les seves propietats: arròs, mill, blat (cuscús, bulgur), ordi, quinoa, amarant, blat 
de moro, blat sarraí (fajol), civada… 
Paella d'arròs basmati. Paella de quinoa. Púding de mill i coliflor. Croquetes de mill i carbassa. Paella 
d'arròs semiintegral amb productes del mar. Fajol amb xampinyons. Pastís de polenta. Ensaladilla 
d'arròs integral. Taboulé. Cuscús amb estofat de verdures. Altres idees per preparar els cereals 

8. Preparació de receptes amb llegums 
Azukis amb carbassa. Llenties vegetarianes. Bullit vegetarià de cigrons. Potatges de llegums, cereals i 
verdures 

9. Preparació de plats  amb proteïnes vegetals 
Seità a la planxa. Estofat de seità. Estofat de tofu. Tofu a la planxa amb salsa d'algues nori. Estofat 
de tempe. Tempe a la planxa  

10. Preparació de plats amb proteïnes animals 
Truita d'arròs, ous, carbassó i ceba. Peix al vapor. Arròs amb calamars. Fideus d'arròs amb brou de 
peix. Pollastre de corral estofat amb verdures i acompanyat de cuscús  

11. Preparació de sopes i brous 
Brou depuratiu d'algues i verdures. Sopes de miso. Brou gallec naturista. Sopa de verdures i quinoa. 
Sopes de verdures i flocs. Crema de carbassa. Gaspatxo estiuenc. Sopa d'ortigues  

12. Preparació de verdures 
Amanides per a l'època freda i amanides per a l'època calenta. Verdures tendres al vapor. Verdures 
bullides. Trucs per tal de no perdre les vitamines. Verdures a la planxa. Saltejat d'arrels. Bledes amb 
pinyons i panses. Purrusalda  

13. Fermentats i germinats 
Preparació del xucrut. Preparació de germinats: blat, alfals, fenigrec ...  

14.- Preparació de plats amb algues 
Utilització de les algues en els diferents plats. Saltat de col amb algues arame. Samfaina amb algues 
espagueti de mar. Barquetes d'endívies amb algues dolces. Rotllets d'arròs amb algues nori 

 
 

15.- Condiments i amaniments 
Preparació de condiments de llavors: sèsam, gira-sol, carbassa ... Preparació de condiments 
d'algues. Preparació de condiments per a la pasta. Miso i tamari. Olis i vinagres. Herbes 
aromàtiques. Gingebre. Patés. Hummus (paté de cigrons i sèsam)  

16.- Preparació de postres sense endolcidors afegits 
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Compotes de fruites. Agar-agar de fruites. Gelatina de mores. Bescuit de cuscús. Crema de 
castanyes 

17.- Elaboració pràctica d’un menú complet per a un día, tenint en compte l’època de l’any i les  
necesitats particulars de la persona 
 
18.-  Introducció   

 Conceptes de yin y yang 
19.- Yin-yang en patologia i diagnòstic 

 El fred i la calor. 
 El buit i la plenitud 

20.-Observació dels signes per al diagnòstic 
 Introducció a la interpretació de signes de: fred i calor, buit i plenitud  

21.- Introducció a la teoria dels 5 elements 
 Energia de cada element 
 Relació del cos humà amb els 5 elements 
 Relació dels alimento amb els 5 elements 

22.- Classificació dels aliments  
 Segons la seva naturalesa: freds, frescos, neutres, tebis  i calents 
 Segons el seu  sabor 
 Segons la seva acció 
 Yin-yang 
 Segons el seu color 

23.-Programes preventius per a cada estació 
24.-Planificació de dietes personalitzades 

 Neutres 
 Enfortidores calentes 
 Enfortidores fresques 
 Depuratives calentes 
 Depuratives freques 

25.-La digestió: Funcions de la melsa i de l’estómac 
26.-La congestió hepàtica 
27.-Tipus de sobrepès: yin, yang i per falta d’energia 
28.-Envelliment i menopausa 
29.-La macrobiòtica. Semblances i diferències amb la dietètica oriental 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C10. Formació en centres de treball 
Tutor de pràctiques: Jordi Juclá 
Duració: 205 hores 
 
1. Activitats formatives de referència relacionades amb la col·laboració en l’elaboració de dietes a 

persones o col·lectius sense patologia 
 Atenció / informació a les persones  
 Obtenció de dades necessàries per a l'elaboració de la dieta  
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 Elaboració de dietes adaptades a característiques i necessitats de les persones o col·lectiu  
 Seguiment dietètic 

 
2. Realització d’activitats d’educació i prevenció en els hàbits alimentaris 
 
3. Activitats formatives de referència relacionades amb la supervisió de la recepció, conservació i 

manipulació d’aliments en una empresa o àrea de restauració col·lectiva 
 Supervisar la recepció, l'emmagatzematge i la conservació dels aliments adquirits 
 Controlar el procés de manipulació i la preparació dels aliments  
 Supervisió de les condicions higienicosanitàries de les instal·lacions  
 Avaluació de l'acceptació dels diferents plats i aliments, control de textura i color 
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Dietoteràpia  240h 
Control alimentari 180h 
Educació sanitaria i promoció de la salut    90h 
Relacions a l’entorn de treball   60h 
Formació i orientació laboral    60h 
Síntesi    60h 
Bases de la Naturopatia (hores de lliure disposició del centre): 

 -Fitoteràpia    60h 
 

Formació en centres de treball 250h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2n Curs 
1000h 
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C3. Dietoteràpia  
Duració: 240 hores 
 

C3.1: Dietes terapèutiques.   
Professor: Marc Vergés 
Duració: 140 h 
 

1. Introducció a la Dietoteràpia:     
 Concepte de Dietoteràpia  
 Dieta equilibrada i dieta terapèutica: diferències, modificació dels paràmetres nutricionals  
 L'avaluació d'hàbits alimentaris: paràmetres que s'avaluen i mètodes d'avaluació  
 Criteris de classificació de les dietes terapèutiques  
 Les dietes progressives en dietoteràpia: concepte i aplicacions  
 Els paràmetres nutricionals i la seva relació amb els grups d'aliments  
 L'avaluació de l'estat nutricional. La funció del dietista en la recollida i el processament de dades 
 L'avaluació mèdica dels requisits energètics i dels nutrients  
 Funció del dietista en el procés dietoterapèutic  

        
2. Dietes terapèutiques amb modificacions en el contingut nutricional:  

                   
 Classificació.  
 Indicacions i característiques  
 Procés d'elaboració i adaptació a col·lectius i individus  
 Dietes terapèutiques per modificacions en el contingut d'energia  
 Dietes terapèutiques per modificacions del contingut proteic i d'altres compostos nitrogenats  
 Dietes terapèutiques per modificacions dels glúcids  
 Dietes terapèutiques per modificacions de la fibra alimentària  
 Dietes terapèutiques per modificacions dels lípids  
 Dietes terapèutiques per modificacions de les vitamines  
 Dietes terapèutiques per modificacions en les substàncies minerals  
 Dietes terapèutiques per modificacions del contingut aquós  
 Dietes amb modificació de la consistència: dietes líquides, dietes toves  
 Criteris de progressió en la consistència de les dietes  

 
3. L’equilibri àcid-alcalí en les dietes terapèutiques 
 L'acidificació metabòlica  
 Les dietes cetogèniques  
 Mesura de la reserva alcalina  
 Dietes acidificants i dietes alcalinitzants  

             
4. Dietes terapèutiques amb modificacions en el contingut energètic: 
 Dietes hipercalòriques i dietes hipocalòriques  
 Indicacions i característiques  
 Els dejunis: tipus, control i seguiment  

 
5. Dietoteràpia en les malalties del metabolisme  

 Obesitat. Tipus. Epidemiologia. Tractament dietètic  
 Cel·lulitis  
 Primor ( contrari  d’obesitat ) 
 Goll  
 Hipertiroïdisme 
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6. Dietoteràpia de les alteracions del metabolisme dels lípids:     

   
 La relació entre la dieta i les malalties cardiovasculars  
 Dietoteràpia en les lipoproteinèmies i en l'arteriosclerosi  
 Diferència entre arteriosclerosi, aterosclerosi i ateromatosi 

 
7. Dietoteràpia  dels processos patològics de l’aparell digestiu: 

 
 La dieta en el tractament d'alguns símptomes digestius: disfàgia, meteorisme, 

diarrea, restrenyiment 
 L'alimentació de pacients amb trastorns a la boca, esofàgics i gàstrics  
 Dietoteràpia de pacients amb trastorns intestinals  
 Dietoteràpia de les malalties hepàtiques i biliars  
 Dietoteràpia de les patologies pancreàtiques  

8. Dietoteràpia en patologies del sistema respiratori:    
 Tractament dietètic de les alteracions metabòliques per la insuficiència 

respiratòria  
 

9. Al·lergies i intoleràncies alimentàries:        
 Components dels aliments que poden actuar com a factors causants  
 Recomanacions i tractament dietètic  

 
10. Dietoteràpia de les patologies del sistema circulatori:   

 Dietoteràpia de la hipertensió arterial  
 Dietoteràpia en la hipotensió arterial  
 Taquicàrdia i arítmia  
 Recomanacions dietètiques en la insuficiència cardíaca  
 Insuficiència vascular-cerebral  
 Insuficiència vascular-perifèrica  
 Cefalees i migranyes  
 Vertígens i marejos  
 Acúfens  
 Trastorns de memòria i concentració  
 Insuficiència venosa: varius, hemorroides i edemes  

   
11. Dietoteràpia en patologies del sistema nerviós:  

 Estrès  
 Insomni  
 Ansietat  
 Depressió  

 
12. Dietoteràpia en patologies del sistema esquelètico-locomotor:  

 Càries dental  
 Debilitat d'ungles i cabells  
 Artrosi. Gota  
 Artritis rematoidea.  
 Dolors reumàtics extraarticulars  
 Osteoporosi  

 
13. Dietoteràpia naturista en las alteracions del sistema endocrí:   

 Tractament dietètic en persones amb diabetis mellitus. La diabetis en nens i 
durant l'embaràs  
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 Dietoteràpia en la hiperuricèmia i la gota  
 Dietoteràpia en altres metabolopaties  

 
14. Dietoteràpia naturista en patologies del sistema renal:      

   
 Tractament dietètic de la insuficiència renal aguda i crònica. Característiques de 

la dietoteràpia de la insuficiència renal en nens  
 Prostatitis. Càncer de pròstata  
 Dieta i nefrourolitiasi 
 Cistitis  

15. Trastorns de la conducta alimentària 
 

C3.2 Teràpia de suplementació nutricional 
Professora: Marc Vergés  
Duració: 40 h 
 

1. Introducció i bases de la nutrició ortomolecular 
a. Diferències entre nutrició òptima i nutrició de manteniment  
b. Suplementació natural: propietats i característiques  
c. Com optimitzar la biodiponibilitat dels suplements (quan és millor prendre'ls)  
d. Principals interaccions  
e. Com establir un bon protocol de suplementació nutricional  

 
2. La suplementació nutricional de vitamines liposolubles (A, E, K, D) i vitamines hidrosolubles (C, 

i grup B) Breu repàs de transport, absorció i emmagatzematge. Necessitats. Sinergies-Enemics. 
Presentacions en el mercat. Utilització terapèutica 
 

3. La suplementació nutricional de minerales (calci, magnesi, silici, seleni, ferro, zinc) 
Transport, absorció i emmagatzematge. Necessitats. Sinergies-Enemics. Presentacions en el 
mercat. Utilització terapèutica 

 
4. La suplementació nutricional dels aminoàcids 

Transport, absorció i emmagatzematge. Necessitats. Sinergies-Enemics. Presentacions en el 
mercat. Utilització terapèutica 

 
5. La suplementació d’àcids grassos essencials Omega-3 i Omega-6: DHA, EPA, GLA 

Transport, absorció i emmagatzematge. Necessitats. Sinergies-Enemics. Presentacions en el 
mercat. Utilització terapèutica 
 

 
6. La suplementació nutricional de probiotics, prebiòtics i enzims:  

Transport, absorció i emmagatzematge. Necessitats. Sinergies-Enemics. Presentacions en el 
mercat. Utilització terapèutica 

 
7. Altres suplements nutricionals:  

Chlorella, espirulina, Coenzim Q10, NADH, aigua de mar, superfoods (maca, lucuma, açai, verd 
d'ordi, herba de blat, llavors de cànem, cacau ...). Presentacions en el mercat. Utilització 
terapèutica  
 

8.Protocols d’actuació per a necessitats, situacions i terrenys particulars:  
Esport. Estat d'ànim. Memòria i la concentració. Sobrepès. Pell, cabell i ungles. Colesterol i 
problemes circulatoris. Sistema immunitari. Articulacions i ossos. Diferents estadis de la dona. 
Fertilitat. Sistema digestiu i intestinal. Antiaging. Nutricosmètica  
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C3.3: Dietoteràpia hospitalària  
Professora: Maria Casadevall 
Duració: 60 h 
 

1. Dietoteràpia en processos quirúrgics:  
        Dietes progressives. La dieta en el preoperatori. La dieta en el postoperatori  

 
2. Dietes amb finalitats exploratòries o diagnòstiques:    

 
 Principis i fonaments de les dietes de preparació per a proves diagnòstiques  
 Tipus de proves i exploracions que requereixen tractament dietètic  
 Dietes per a exploracions radiològiques de l'aparell digestiu 
 

3. Vies d’accés en dietoteràpia: 
 

 Indicacions, procediments, limitacions, complicacions i mesures preventives en cada 
cas  

 L'alimentació per via oral  
 L'alimentació per via enteral. Fórmules nutricionals  
 L'alimentació per via parenteral. Productes i components de la nutrició parenteral 

 
4. Dietoteràpia en les grans síndromes patològiques:      

 Dietoteràpia en les síndromes plurimetabòliques  
 La dieta en pacients oncològics: processos neoplàsics i desnutrició. Recomanacions 

dietètiques  
 La dieta en pacients amb sida: problemes nutricionals i recomanacions dietètiques  
 La dieta en síndromes carencials  

 
 

5. Dietoteràpia en les alteracions del sistema endocrí:    
 Tractament dietètic en persones amb diabetis mellitus. La diabetis en nens i durant 

l'embaràs  
 Dietoteràpia en la hiperuricèmia i la gota  
 Dietoteràpia en altres metabolopaties  

 
 

6. Dietoteràpia en patologies del sistema renal:   
 Tractament dietètic de la insuficiència renal aguda i crònica. Característiques de la 

dietoteràpia de la insuficiència renal en nens 
 Prostatitis. Càncer de pròstata  
 Dieta i nefrourolitiasi  
 Cistitis     

 
7. Modificacions dietèticas en al·lergies i intoleràncies alimentàries:  

 Components dels aliments que poden actuar com a factors causants 
 Recomanacions i tractament dietètic  

                       
 

8. Interaccions entre fàrmacs, components dels aliments i complements dietètics   
 Mecanismes i classificació  
 Tipus de fàrmacs que poden interactuar 
 Fonaments metabòlics de la interacció  
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 Recomanacions dietètiques en determinades teràpies farmacològiques 

C4. Control alimentari 
Duració: 180 horaes 
Professores: Maria Casadevall i Noelia Lanzón 
 

C4.1: Anàlisi i Control 
Professora: Maria Casadevall 

Duració: 150 hors  
 

1. L’anàlisi de riscos i el control de punts crítics:  
 Punts crítics i factors de risc associats  
 Mètodes de presa de mostres d'aliments. Processament de les mostres  
 Criteris de selecció dels punts de mostra  
 Criteris de conservació de les mostres  
 Reactius i conservants  
 Normativa relacionada amb els protocols de presa de mostres  
 Diagrames de flux  
 

2. Reglamentació alimentària:  
 Normativa europea. Normatives estatals, autonòmiques i locals  
 Processos d'adaptació i harmonització  

 
3. Criteris de control de qualitat alimentària:  

 Paràmetres indicadors de la qualitat higiènica dels aliments  
 Paràmetres indicadors de la qualitat nutricional  
 Paràmetres indicadors de la qualitat organolèptica  
 La qualitat del servei 

 
4. El laboratori d’anàlisi d’aliments:  

 Les normes de bones pràctiques de laboratori (BPL). El control de qualitat  
 L'anàlisi química i fisicoquímica  
 L'anàlisi microbiològic  
 Procediments d'anàlisi instrumental: fonaments de la tècnica  
 

5. L’anàlisi de mostres “in situ”:  
 Instruments d'anàlisi automatitzats: característiques, aplicacions, ajust i calibratge, 

manteniment  
 Procediments d'anàlisi qualitativa fisicoquímica: kits comercials  
 

6. L’anàlisi sensorial:  
 Bases del desenvolupament de mètodes sensorials  
 Procediments d'anàlisi  
 Mesures sensorials del color, la textura, el gust, l'olor i d'altres  
 La mida, la forma i els defectes com a factors de qualitat  
 Registre i control  
 Assaigs sensorials  
 

7. El control de productes càrnics: 
 Característiques fisicoquímiques i organolèptiques de les diferents espècies d'abastament  
 Alteracions de la carn. La carn com a mitja de transmissió de malalties 
 Característiques de les explotacions. Punts crítics en el procés de producció  
 Els escorxadors: característiques, activitats, normativa  
 Valoració i categorització de les carns  
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8. El control dels ous:       

 Sistemes de conservació i distribució  
 Punts crítics dels diferents processos. Procediments de control de la qualitat  
 Característiques fisicoquímiques dels ous: principals alteracions. Sistemes de 

 conservació i distribució  

                               
9. El control de verdures, fruites i hortalisses:  

 Característiques fisicoquímiques i organolèptiques 
 Alteracions físiques, químiques i parasitàries  
 Fongs comestibles i tòxics  
 Característiques de les explotacions  
 Sistemes d'emmagatzematge i distribució  
 Normes d'envasament i etiquetatge  
 Punts crítics en les diferents fases. Procediments de control de la qualitat  

           
10. El control de cereals, tubercles i llegums:    

 Característiques fisicoquímiques i organolèptiques  
 Alteracions físiques, químiques i parasitàries  
 Característiques de les explotacions  
 Sistemes d'emmagatzematge i distribució 
 Normes d'envasament i etiquetatge 
 Punts Crítics en els diferents fases. Procediments de control de la qualitat  

           
11. El control del peix, mol·luscs i crustacis:           

 Característiques fisicoquímiques i organolèptiques de les principals espècies de consum  
 Criteris higienicosanitaris per al consum  
 Alteracions infectoparasitarias i tòxiques. Adulteracions  
 Sistemes de refrigeració, congelació i descongelació  
 Influència en la qualitat bromatològica i en les característiques organolèptiques  
 Fumats, salaons i altres sistemes de conservació. La utilització de conservants 
 Mètodes de transport, envasament i etiquetatge  
 Punts crítics en els diferents fases. Procediments de control de la qualitat  

      
12. La llet i els  productes lactis:       

 Característiques fisicoquímiques de la llet. Llets especials. Alteracions i adulteracions  
 Els formatges: tipus i característiques  
 Mètodes de preparació i conservació de diferents tipus de llet i productes derivats  
 Normes d'envasat, etiquetatge, conservació i transport  
 Punts crítics de les diferents fases. Procediments de control de la qualitat  

                    
13. Olis i greixos comestibles:   

 Característiques fisicoquímiques i organolèptiques  
 Sistemes de conservació, emmagatzematge, envasat, etiquetatge i distribució dels 

diferents tipus d'olis i greixos comestibles  
 Punts crítics de les diferents fases. Procediments de control de la qualitat  

                          
14. Conserves, semiconserves i plats preparats:   

 Classificació.  
 Propietats i característiques organolèptiques  
 Normes d'envasat, etiquetatge i conservació  
 Procediments de control de la qualitat  
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15. Altres aliments:    

 Aigües.  
 Begudes  
 Condiments i espècies  
 Aliments estimulants  
 Característiques de cada tipus  
 Normes d'envasat, etiquetatge i conservació  
 Procediments de control de la qualitat 

                                

C4.2: Control  i certificació dels productes ecològics 
Professora: Noelia Lanzón 
Duració: 30 hores 

 Els aliments ecològics  
 Estadístiques d'agricultura ecològica  
 Normativa de control 
 Sistemes de control 
 Certificació dels aliments ecològics 
 Etiquetatge i identificació dels aliments ecològics  
 Altres productes ecològics  

 

C6. Educació sanitària i promoció de la salut  
Duració: 90 hores 
Professora: Yolanda García  
 
1. Indicadors i mesures de l’ estat de salut:          

 Incidència i prevalència. 
 Índex de salut-enfermetat. 
 Classificació dels indicadors de salut: la OMS, exposició, protecció i resultats. 

 
2. Factors de risc:                      

 Definició i característiques dels  factors de risc. 
 Riscos sinérgics.  Riscos competitius. 
 La relació entre risc relatiu i risc absolut. 
 L’ estudi de la causalitat epidemiològica. 
 Factors definitoris de situacions fisiopatològiques especials. 
 

3. Tecnologia educativa:                    
 Tècniques de grup aplicades a l’ educación sanitària: la conferència, el treball en grup, 

les comissions de treball, els seminaris i l’ estudi dels casos. 
 L’aplicació dels mitjans audiovisuals en l’ educació sanitària. 
 Recursos didàctics en educació per la salut: bases d’informació, programes genèrics. 
 Procedimients i estrategies de planificació i  avaluació d’ activitats de formació. 

4. Tècniques d’ investigació social:  
 L’ enquesta. El qüestionari. El sondeig. 

5. Salut pública:                       
 Conceptes de salut pública i salut comunitària. 
 Factors determinants de la salut. 
 La promoció de la salut. 
 Factors socials en la prevenció d’ enfermetats. 

6. Atenció primària en la salut:                 
 Concepte.   Elements fonamentals. . 
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 El rol professional en l‘atenció primària. 
7. La motivació:                        

 Teoria de la motivació. 
 La motivació i  la jerarquia de necessitats. 
 Factors que afavoreixen la motivació. 

 
8. Educació sanitària:                     

 Concepte. Àmbits d’ acció. La modificació dels comportaments de salut. Agents. 
 Mètodes i mitjans  directes e indirectes. Programes d’ educació sanitària. L’ enquesta 

dietètica. 
9. Prevenció a través dels hàbits de vida saludable: 

 Conceptes: energia vital, salut i  enfermetat.  
 Hàbits de vida saludables. 
 Factors que ens fan perdre la salut.  
 Supresions o curacions. 
 Orígen de les enfermetats. La evolució de les enfermetats  al llarg de la història  i al 

llarg de la vida d’una persona. 
10. Prevenció en les diferents etapes de la vida: 

 Lactància natural o artificial  
 Prevenció de les infeccions: El medi infecciós. Les vacunes (avantatges e 

inconvenients)  
 Prevenció de les adiccions.  
 Prevenció de l’ estrès.  
 Prevenció de les enfermetats degeneratives.  

11. Els diferents tractaments: 
 Tractaments sintomàtics i etiològics.  
 ¿de quina manera podem augmentar l’ energia vital? 
 Tractaments etiològics de la medicina natural. 

 

C8. Relacions en l’àmbit del treball 
Professor: Joan Sagrera 
Durada: 60 hores 
 

1. Comunicació:           
 Tipus de comunicació 
 Elements de la comunicació  
 Canals de comunicació  
 Barreres, interferències i distorsions en la comunicació  
 Comunicació a l'empresa  
 Control de la informació 

          
2. Conflictes:   

 Tipus 
 Causes  
 Fases de desenvolupament dels conflictes 
 Vies de solució  
 Participació del grup  

                    
3. Negociació: 

 Concepte  
 Objectius d'una negociació  
 Fases que configuren el procés de negociació  
 Estils de negociació 
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 Fases: preparació, discussió, intercanvi, tancament i acord 
 

4. Presa de decisions: 
 Tipus 
 Factors que influeixen en la decisió  
 Consultes prèvies.  

 
5. Lideratge: 

 Concepte  
 Teories del lideratge  
 Estils de direcció 
 Supervisió del treball 
 Delegació eficaç 
 El quadre d'empresa  
 Integració de nous treballadors  

 
6. Polítiques de l’empresa:   

 salarial 
 de valoració de llocs de treball  
 d'informació als treballadors 
 de promoció en el treball  
 de formació per als treballadors                

7. Direcció de grups:   
 Característiques dels grups formals i informals 
 Funcionament dels grups 
 Rols dels components  
 Dinamització i direcció de grups  

                
8. Direcció de reunions:  

 Tipus de reunions  
 Paper del moderador 
 Participació  
 Preparació i recursos de suport  
 Tècniques de treball  
 Avaluació de la reunió 

 
9. Formació: 

 Objectius. Continguts. Mitjans. Pressupost. Metodologia. Avaluació  
 

 

C9. Formació i orientació laboral 
Professora: Cristina del Olmo   
Duració: 60 hores 
 

1. Dret del treball  
•  El Dret del treball 
•  El contracte de treball 
•  Modalitats de contractació laboral 
•  La jornada laboral. 
•  La nòmina. 
•  Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. 
•  El sistema de la Seguretat Social. 
•  Incapacitat temporal i desocupació.  
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•  Participació dels treballadors a l‘empresa.  
•  Economia i organització d’empresa  
•  L’empresa i la seva organització. 
•  Principis d’economia. 
•  El patrimoni i la comptabilitat de l’empresa.  
•  Casos pràctics. 
 

2. Orientació laboral:  
•  La recerca d’ocupació.  
•  La selecció de personal. 
•  L’accés a la funció pública. 
•  L’actualitat del mercat laboral pels dietistes i nutricionistes 
•  Assessorament professional per a associacions, col.legis, o entitats d’emprenedors. 
•  Convenis de col.laboració amb empreseses i professionals. 
•  Casos pràctics. 
 

3. Ser emprenedor i dietista autònom. 
•  Creació d’un pla d’empresa per muntar una consulta de dietètica privada. 
•  Conveni laboral dels dietistes i tarifes. 
•  Competències del dietista vers el nutricionista. 
•  LLeis que que protegeixen al dietista. 
•  Plantilles necessàries per la gestió fiscal d’una consulta (Factures, rebuts, pressupost...) 
 

4. Salud laboral:  

 Factors de risc derivats de l’entorn de treball 

 Riscos per les condicions de seguretat i la càrrega de treball. 

 El control del risc laboral. 

 Mesures d’emergència i primers auxilis. 
 
 
 
 
 

C12.1 Fitoteràpia 
Professora: Susanna Arjalaguer 
Duració: 60 hores 
 
1.  Bases de la Fitoteràpia, l’ús de les plantes medicinals 

 Introducció al món de l’herbolari (tradició i cultura). De l'antiguitat  fins a l'actualitat  
 Conceptes bàsics. Fitoteràpia, farmàcia galènica. Ús holístic versus ús al·lopàtic  
 Botànica bàsica. D'on obtenim els principis actius de les plantes medicinals  
 Selecció, recol·lecció i conservació de les plantes medicinals. Mecanismes d'extracció. Controls 

de qualitat  
 Preparats fitoterapèutics i maneres d'administrar (des de la infusió al comprimit, extracte, xarop 

...). Ús de la planta fresca, planta seca. Ús intern, Ús extern 
 Principis actius (les molècules curatives). Alcaloides, tanins, heteròsids, olis essencials, resines ...  
 

 
2.  Descobrir les plantes medicinals pas a pas 

 Plantes per al sistema respiratori  
 - Principals patologies (faringitis, amigdalitis, refredat comú, grip, bronquitis) i el seu tractament  
 Plantes per al sistema immunitari  
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 - Principals patologies (infeccions, al·lèrgies, ...) i el seu tractament.  
 Plantes per al sistema digestiu i hepato-biliar. 
 - Principals patologies (dispèpsia, flatulència, diarrea, nàusees, reflux esofàgic, gastritis, 

síndrome del còlon irritable  
 - Hepatitis, litiasi biliar, ...) i el seu tractament  
 Plantes per al sistema urinari  
 - Principals patologies (cistitis, litiasi renal, ...) i el seu tractament  
 Plantes per al sistema circulatori  
 - Principals patologies (hipertensió, hipotensió, morenes, varius, ...) i el seu tractament  
 Plantes per al sistema nerviós  
 - Principals patologies (mal de cap, migranya, insomni, ansietat, estrès, depressió, ...) i el seu 

tractament  
 Plantes per a problemes ossis i musculars 
 - Principals patologies (artritis, artrosi, contractures musculars, tendinitis, osteoporosi, ...) i el 

seu tractament 
 Plantes d'acció endocrina en l'obesitat, diabetis, hipercolesterolèmia  
 Plantes del sistema reproductor masculí i femení 

- Principals patologies (síndrome premenstrual, amenorrea, lactància, menopausa, adenoma 
benigne de pròstata) i el seu tractament 

 Plantes per a la pell (dermatologia i cosmètica) 
- Principals patologies (acne, dermatitis, cremades, protecció solar, infeccions fúngiques, 
psoriasi, ...) i el seu tractament 

 
3.  Pràctiques organolèptiques (reconeixament de planta seca, el sabor, l’olor i el color) i elaboració 

de tisanes compostes per a cada tractament 
 

 

C11. Síntesi 
Professora: Susanna Arjalaguer 
Duració: 60 hores 
 

1.  Completar coneixements 
 Suplements dietètics 
 Concretar la dosi en casos particulars  
 Comparació entre cases comercials 

 
2. Protocols per terrenys 

 Augmentar defenses  
 Depuració i drenatge (renal, fetge, pulmó, Intestí gros, pell)  
 Millorar la digestió i l'absorció  
 Activació neuroendocrina 
 Equilibrar el sistema nerviós  
 Nodrir la sang  
 Vitalitzar l'organisme  

 
 

3.  Conferències sobre temes concrets per professionales del sector 
 

4.  Tutoria de treballs  realitzats pels alumnes.  Treballs per exposar a classe.  Treballs de fi de 
cicle 
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C10. Formació en centres de treball (FCT) 
Tutor de pràctiques: Jordi Juclá 
Duració: 205 hores 
 

1. Activitats formatives de referència relacionades amb la col·laboració en l’elaboració de dietes 
a persones amb patologies especifiques 
 Atenció / informació a les persones 
 Obtenció de dades necessàries per a l'elaboració de la dieta  
 Elaboració de dietes adaptades a característiques i necessitats de les persones  
 Seguiment dietètic  
 Realització d'estudis antropomètrics  
 Processament de la informació generada en la unitat de dietètica  

 
2. Anàlisi de les necessitats dietètiques de col·lectivitats 

 

3. Ensenyament, difusió i motivació en l'adquisició d'hàbits alimentaris i pautes dietètiques de 
col· lectivitats. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alguns dels Centres on tenim conveni per fer  la FCT: 
 
Consultoris de Teràpies naturals i Balnearis 
Mutua de Teràpies naturals de Roger de Llúria (Barcelona) 
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HUG-Dr. Josep Trueta. Dietista (Girona) 
Nutrició sense fronteres (Barcelona) 
Mescladis-ONG per a la integració a través de la cuina (Barcelona) 
Celíacs de Catalunya (Barcelona) 
Homedical.Dietètica i Nutrició (Barcelona) 
Curhotel Hipòcrates (St. Feliu de Guixols. Girona) 
SPA O3 Termal (Barcelona) 
 
Empreses d´alimentació natural 
Fundació Alicia. Investigació de l´Alta cuina (Bages) 
Forn Ecològic Reykjavik.  (Barcelona) 
Servei dietètic del Consell Escolar d'Esports BCN.  
Menjadors escolars Doble Via (St. Cugat del Vallès) 
Arcasa. Manipulació (Esplugues de Llobregat) 
Supernatural. Dietètica i Nutrició (St. Cugat del Vallès) 
Restaurant dietètic  L'Hortet. (Barcelona) 
Restaurant Vegetarià Casa Cuadrau (Huesca) 
Suplementació esportiva  Muscle Factory SCP. (Barcelona) 
Suplementació esportiva Newbody Store S.L. (Barcelona) 
Cooperativa El Cabàs (St. Cugat del Vallès) 
Càtering per a colectivitats Alifres, S.A. (Viladecans) 
Càtering  Futur Just Empres d'inserció, s.l. (Barcelona) 
Diet Center (Barcelona) 
Dietètica i Nutrició Kumelen Bio S.L.(Barcelona) 
Horta de Capolat. Hort ecològic (Capolat / Berguedà) 
Hort ecològic La Tavella-Fundació Viver (Cardedeu) 
 
Centres d´herbodietètica 
Centres d'Herbodietètica del Manantial de Salud 
Santiveri (Productes Naturals) 
Farmàcia Coliseum (Barcelona) 
Botiga ecològica Bioespai (Barcelona) 
Farmacia Serra-Mandri (Barcelona) 
Supermercats Ecoveritas, S.A. 
Herbolari l'Espigol (Vilanova i la Geltrú) 
Botiga Ecològica Granel (Barcelona) 
Herbolari Celia & Cel·liacs, S.L. (Barcelona) 
Farmacia Huguet (Pallejà) 
Herbodietètica Coliseum (Barcelona) 
Herbolari Camps (Hospitalet de Llobregat) 
Herbolari Farran (Barcelona) 
Anima Natura. Productes Naturals (Barcelona) 
Nova Natura. Productes Naturals (Sant Esteve Sesrovires) 
Bio Mamor S.L,.Dietètica i Nutrició (Barcelona) 
Sarrià Verd. Dietètica i Nutrició (Barcelona) 
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Dirigit als tècnics superiors en Dietètica de l’IFPS Roger de Llúria 

 
 

Objetius generals del curs  
El present curs té com a objetius: 
 
 

 
 Adquirir coneixements teoricopràctics per a la consulta de Naturopatia.  
 Aprendre a valorar l'estat salut / malaltia del pacient amb paràmetres senzills tradicionals.  
 Conèixer les teràpies bioquímiques bàsiques: dietètica naturista i fitoteràpia.  
 Aplicar les teràpies biofísiques naturals: hidroteràpia, massatge i tractaments naturals.  
 Adquirir un criteri naturista mitjançant la pràctica clínica amb casos reals.  
 Elaborar dietes i tractaments en funció del terreny particular de cada pacient.  

 
 

 
 

TITULACIÓ 
Els alumnes que hagin superat totes les proves teòriques i pràctiques obtindran el certificat acreditatiu d'haver 
realitzat el "Curs de Naturopatia" atorgat per la Institució de Formació Professional Sanitària Roger de Llúria.  
  

DURACIÓ 
540 hores  
 
 
 

HORARIS 

Torn de matí, torn de tarda i caps de setmana 
 
 
 

PRÀCTIQUES EN LA MÚTUA ROGER DE LLÚRIA 

Per obtenir una millor preparació dels nostres alumnes, la Institució de Formació Professional Sanitària 
Roger de Llúria disposa d'un consultori al costat de l'escola on els alumnes realitzen les pràctiques 
clíniques supervisats per un terapeuta-tutor.  

 
 
 

 
Annex: 

 

CURS DE 
 

NATUROPATIA 
 



    
 

 

39 

 
CONTINGUTS CURRICULARS  
540h 
 
 
 

 Fonamentss de la Naturopatia        60h  
 Semiologia: interpretació de signes per a la valoració de l’estat de salut   60h 
 Iridiologia          30h 
 Teràpies biofísiques:  

- Balneoteràpia         30h 
- Teràpia manual         60h 
- Tractaments naturals a l’abast de tothom     30h 

 Patologia i farmacologia en consulta       30h 
 Homeopatia          25h 
  Flors de Bach         15h  
 Aromateràpia           20h 
 Oligoteràpia.          20h 
 Primers auxilis          30h 
 Anatomia musculo-esquelètica        30h 

 
 Pràctica clínica (a la consulta, amb pacients reals)      100h 
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1. Fonaments de Naturopatia 
Professor: Daniel Albors 
Duració: 60 hores 
 
A.   Fonaments de la Naturopatia: 

 Definició i conceptes generals  
 Història, desenvolupament i paper de la Naturopatia en la món actual  
 El concepte "Energia Vital"  
 L'estat d’enervació i la toxèmia  

 
B. Conceptes bàsics i història de la Medicina Tradicional Xinesa 
 Reflexions sobre la filosofia i semàntica de la MTX 
 El concepte Dao i la seva aplicació en MTX  
 Teoria del Yin-Yang: contingut i aplicacions en Anatomia, Fisiologia, Patologia, Diagnòstic i 

Terapèutica 
 Significat de la xifra tres "Cel, Ésser humà i Terra". La transformació energètica (Qi Hua) i 

aplicacions d'aquest concepte en Medicina  
 Teoria dels cinc elements (mutacions): correspondències i analogies entre els fenòmens naturals 

com estacions de l'any, colors, climes, sabors ... i en l'organisme humà: òrgans, entranyes, 
sentits, teixits, sentiments, qualitats psíquiques, etc.  

 Relacions fisiològiques de "producció i domini" (Sheng-Ke) entre els 5 elements i els 5 òrgans  
 Relacions patològiques de "agressió i insult" (Cheng-Wu) entre els 5 elements i els 5 òrgans  
 Aplicació d'aquests conceptes a la Medicina Xinesa: Fisiopatologia, Diagnòstic i Terapèutica  

 
C. Fisiologia de la Medicina Tradicional Xinesa: 
1.   Els 5 òrgans i les 6 entranyes  (Zang-Fu) 
 

 Característiques, funcions bàsiques, relacions i influències físiques i psíquiques amb les diferents 
parts del cos dels 5 òrgans-Zang:  Cor i Mestre Cor (Pericardi), Fetge, Melsa, Pulmó i Ronyó  

 Característiques, funcions bàsiques i relacions de les 6 entranyes-Fu:  
Estómac, intestí prim, intestí gros, bufeta, vesícula biliar i Triple reescalfador  

 Les entranyes-Fu Extraordinàries:  
Cervell-medul·la, ossos, vasos, vesícula biliar i l'úter  

2.  L’energia, la sang i el líquid orgànic “ Qi, Xue, Jin-Ye”     
                 

 Concepte del Qi-Energia, formació, distribució i classificació:  

Energia hereditària: Yuan Qi (energia original o ancestral)  
Energia adquirida: Qi toràcic o respiratori; Qi defensiu; Qi nutritiu  

 Concepte del Xue (sang). Formació, distribució i relacions amb l'energia  
 El líquid orgànic (Jin-Ye). Formació distribució i relacions amb l'energia i la sang 
 Patologies de l'energia, sang i líquid orgànic en relació amb les alteracions dels òrgans-entranyes  

 
3.  Els tres Tresors de l’ésser humà: ¨Qi-Jing-Shen” Energia-Essència-Ment 

 El Jing Ancestral (l'Essència heretada) i el Jing Adquirit (quinta essència dels aliments)  
 Origen i manteniment del Shen  
      Sentit ampli i sentit concret del concepte Shen (Manifestació de la vitalitat i energia mental) 
 Bases de la salut, la prevenció i la longevitat:  
 Qi suficient, Jing ben constituït i conservat i Shen nodrit i equilibrat  

. 
4.  Circulació del Qi-sang i líquids. Teoria dels meridians (Jing-Luo) 

 Circulació de l'Energia Toràcica o respiratòria (Zong Qi)  
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 Circulació del Ying Qi (energia nutritiva). Cicle circadià de la "Orbita Macro còsmica" i la "Orbita 
Micro còsmica"  

 Circulació del Wei Qi (energia defensiva). Cicle circadià  
 Classificació dels meridians principals i secundaris  
 Aplicacions del coneixement dels meridians a la Fisiopatologia, Diagnòstic i Terapèutica 

 
                

2. Etiologia, Semiologia i Diagnòstic de la Medicina Tradicional Xinesa  
Professor: Daniel Albors 
Duració: 60 hores 
 
A. Etiologia de la Medicina Tradicional Xinesa 

 Les energies perverses internes i externes  
 Les set passions  
 L'alimentació desequilibrada. trastorns alimentaris  
  Fatiga, estrès i excessos de qualsevol tipus  
 Tan (flegma), estancament de sang  

 
B. Semiologia i Diagnòstic de la Medicina Tradicional Xinesa 
    Els 4 elements del diagnòstic: 
1. L’examen visual 

 Inspecció de l'aspecte general del cos, vitalitat i psiquisme (Shen) del pacient  
 Observació de la cara: ulls, nas, llavis, llengua, dents, cabell  
 Observació d'altres parts del cos: tòrax, esquena, abdomen, 4 membres, mans, peus, ungles  

2. L’examen auditiu i olfactiu 
 Interpretació dels diferents olors que emet el pacient: olor corporal, boca, nas, femta, orina, 

esputs i altres secrecions  
 Captació i interpretació dels diferents sons que produeix la persona: veu, respiració, tos, 

singlot, eructes, borborigmes i ventositats  
3. L’interrogatori. Les 10 preguntes obligatòries de la Medicina Oriental 

 Motiu de la consulta, causes, antecedents i principals símptomes  
 Fred-calor en general i en diferents parts del cos. Febres i calfreds  
 La sudoració  
 Interpretació del dolor (localització, factors desencadenants i sobreeixidors), picor, rampes i 

parestèsies  
 Els sentits (audició, vista, tacte, gust i olfacte)  
 La gana, la set, predileccions alimentàries, sabors i digestions  
 Examen sobre els excrements (coloració, olor, consistència, freqüència, etc)  
 Interrogatori sobre l'orina (freqüència, quantitat, olor, pèrdues, etc)  
 La menstruació, pèrdues blanques o vermelles. Pèrdues d'esperma. Sexualitat 
 La son, el cansament i l’estat psico-emocional 

4. La palpació  
  L'examen dels polsos radials i corporals 
  La palpació de tòrax, abdomen, esquena i punts d'interès diagnòstic situats als meridians i 

als 4 membres  
C. Els 8 principis guia: 
     Ordenament dels signes clínics i símptomes segons el sistema de classificació Yin-Yang:  

 Plenitud - buidor 

 Calor - fred 

 Exterior - interior 

 Yang - Yin      
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3. Iridiologia 
Professor: Daniel Albors 
Duració: 30 hores 
 

1. Objectiu del diagnòstic naturista  
2. Elements per valorar l'estat de salut d'un pacient  
3. Les àrees reflexes  
4. Iridiologia  

• Conceptes i història  
• Avantatges i limitacions  

5.  Anatomia de l'ull i de l'iris  
• Material necessari  

6. La gràfica de l'iris  
• Diferents topografies  

7. L'estudi de qualitat sobre la base de la textura  
8. Grau de puresa sobre la base del color  
9. Els diferents tipus de Sant Martí  
10. L'estudi de la pupil·la i la corona iridiana o collaret  
11. Signes relatius al color  
12. Signes relatius a la densitat del teixit  
13. Integració de tota la informació a la fitxa iridiològica  
14. L'iridiologia en la història clínica  
15. Casos clínics i pràctiques  

 
 

4. Terapies biofísiques 

 

4.1 Balneoteràpia   
Professor: Daniel Albors 
Duració: 15 hores 
 
A. L’aigua com a agent terapèutic: la Hidroteràpia 

 
• Física de la Hidroteràpia  
• Fisiologia de la Hidroteràpia  
• Aplicacions dels banys a diferents temperatures. Totals o locals  
• El rentat de sang de Lezaeta  
• Friccions i frotacions en sec.  
• Forma correcta de prendre el bany de vapor i la sauna sueca. Beneficis i contraindicacions  
• Control a través del pols i la tensió arterial  
• Tipus constitucionals i reacció a la hidroteràpia  
• Tractaments individualitzats  
• Hidroteràpia Kneipp  
• El fet d’avesar-s’hi i els seus beneficis sobre el sistema immunitari, circulatori, nerviós i  

 endocrí  
• Dutxes Kneipp genolls i cames  
• Dutxes Kneipp de braços, pit i esquena  
• Dutxes amb pressió  
• El bany vital; els maniluvis i pediluvis  
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4.2 Massatge 
Professor: José Mª Gómez 
Duració: 30 hores 
 

1. Massatge 
• El massatge en la història  
• Indicacions i contraindicacions del massatge  
• Efectes fisicoquímics i psicològics del massatge  
• Condicions físiques i psíquiques del massatgista 
• La postura adequada del massatgista  
• Actitud del massatgista davant del pacient  
• Ambient de treball 
• Tècniques neurosensitives digitals, tecleteigs i vibracions. Tècniques de buidatge venós  
Tècniques:  
1. de massatge: digital, amb els artells, palmo-digital i puny-artells  
2. de percussió: colpeig, palmar-còncau, bufetada dorsal amb extensió palmar, bufetada 

compressiva giratoria i clapping respiratori  
3. de pressió: digital, hipotenar i cubital  
4. d’ondulacions digitals: Pressions vertebrals  
5. El massatge de les extremitats inferiors  

• Diagnòstic diferencial  
• Ordre a seguir  
• Manipulacions  
• Pràctiques.  

6. El massatge de l’esquena. Lumbars, dorsals  cervicals 
7. Estiraments analítics 

 
 

4.3 Tractaments naturals  
Professor: Pascual Tárraga 
Duració: 30 hores 

 
1. Introducció  

 Què són els remeis casolans?  

 Com actuen: drenen, estimulen, desinfecten ...  

 Lloc que ocupen en els tractaments naturals  

 Ingredients i material  

 Tipus de remeis:  
Interns: aliments, plantes ...  
Externs: cataplasmes, compreses, lavatives ...  

 Tipus de cataplasmes  

 

2. Remeis per drenar el sistema (sinusitis, bronquitis, refredats...) 

 Rentats nasals  

 Bafs  

 Cataplasmes  

 Clapping  

 Preparats per fluïdificar les mucositats. 

 Xarops i altres preparats per a la tos  
3. Què fer quan hi ha febre? 

 Embolcalls, cataplasms i infusions 
4. Remeis per a les afeccions del coll  (amigdalitis, faringitis...) 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=massatgista
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=lumbars
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=cervicals
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 Gargarismes 

 Cataplasmes 

 Preparats desinfectants 
5. Remeis per el sistema digestiu 

 Antiàcids naturals  

 Remeis per el restrenyiment: lavatives, dutxes rectals, preparats culinaris 

 Remeis per a la diarrea comuna: moxes, bosseta de sal, preparats culinaris  

 Remeis culinaris per a les alteracions de la gana  

 Remeis per afavorir la digestió: capseta de moxes, preparats culinaris   
6. Què fer quan el fetge està congestionat 

 Preparats culinaris. Cataplasma 
7.  Remeis per als ronyons :    

 Compreses de gingebre  

 Brous depuratius 

 Moxes 
8. Remeis per al sistema urogenital 
9. Remeis per a l’aparell reproductor femení:  

 Dutxes vaginals  

 Banys de seient 

 Cistitis 
10. Remeis per a l’home 
11. Remeis  pr a les alteracions lleus de la pell: cremades, ferides, picades... 
12. Remeis per netejar i desinfectar ulls i oïdes  
13. Remedis per al sistema músculo-esquelètic 
14. Preparats culinaris per enfortir els ossos  
15. Aplicacions fredes. Aplicacions calentes 
16. Remeis per als dolors i les inflamacions articulars 
17. Remeis per als cops i contussions 
18. Geoterapia. Fangoterapia 

 Tractaments amb argila 

 Tipus, propietats I manipulació amb l’argila 

 Tècniques d’aplicació de l’argila 

 Pràctiques amb argiles i fangs: mascaretes, cataplasmes i foments 
 

4.4 Reflexoterapia podal 
Professora: Laura Illanes 
Duració: 30 hores 

 

 Conceptes generals i historia 

 Indicacions i contraindicacions de la reflexoterapia 

 Postura i actitud del reflexoterapeuta 

 Efectes terapèutics de la reflexoterapia 

 Topografies de la reflexoterapia 

 Tècniques i tractaments 
 Pràctiques 

 

4.5 Ventoses i moxes 
Professor: Kevin Albors 
Duració: 15 hores 
 
A. La terapia amb ventoses 
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 Tècnica d’aplicació de les ventoses 

 Massatge descontructurant 

 Massatge estètic 

 Escalfament amb ventoses 

 Combinació de ventoses I martell de les 7 puntes 
 Indicació i contraindicacions 

 
B. La terapia amb moxibustió 

 Diferents tècniques de moxibustió 

 Localització de punts i àrees de tractaments 

 Utilització del cigar d’artemisa, la caixa i altres medis 
 Indicacions i contraindicacions 

 

 
5. Patologia i Farmacologia en consulta 

Professor: Dr. Josep Mª Vigatá 
Duració 30 hores 
1. Informe Clínic  anamnesi farmacològica  
2. Patologies más prevalents i fàrmacs més comuns  

  Dolor  

  HTA 

  DM2 

  Dislipèmia 

  Factors de Risc cardiovascular  

  Hipotiroidisme-hipertiroidisme 

  Depressio i ansietat 

  Malaltia pulmonar obstructiva crònica i asma 

  Malaltia renal crònica- hipertrofia benigna de pròstata 

  Sistema digestiu: restrenyiment, cremor i reflux  gastroduodenal 

  Osteoporosi 
3. Valoració d’un fàrmac: prescindible/imprescindible. Polimedicació, com retirar un fàrmac 
4. Interpretació d’una analítica 
 

6. Homeopatia 
Professora: Dra Anna Armengol  
Duració 25 hores 
 
1. Principis bàsics de la medicina homeopàtica 

 Conceptes bàsics  

 Bases metodològiques  

 Principis i lleis  

 Escoles homeopàtiques i homeoteràpies  

 Patogènesies, matèries mèdiques i repertoris  
 Tipus de formulacions i medicaments homeopàtics  

 

2. Singularitat i diferència individual a l’àmbit homeopàtic 

 Constitucions homeopàtiques (medicaments per tendències i temperaments)  

 Maneres reaccionals (medicaments per a la forma de progressió)  

 Tipologia sensible (medicaments específics)  
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 Policrestos (com trobar la informació)  
 

3. Dinàmica clínica a l’àmbit homeopàtic  

 Anamnesi per particularitzar. Creu de Hering 

4. Possibilitats en patologia i aplicacions freqüents (protocols d’urgències) 

5. La Homotoxicologia 

 Introducció 

 Bases biològiques i teixit bàsic 

 La teoria de les fases i els seus signes clínics: 

1. Excreció,reacció,deposició,impregnació,degeneració 

2. Transformació (neoplàsia) 

 Taula de l’homotoxicologia i dinàmica de la malaltia 

 Drenatge i inflamació en homotoxicologia 

7. Flors de Bach 
Professor: Ricardo Mateos 
Duració: 15 hores 
 
1. Introducció 
2. Preparació 
3. Preparació:  

 Elaboració de la tintura mare 

 Mètode de solarització i mètode d’ebullició 
4. Elaboració i envasat de l’estoc 
5. Elaboració del preparat 
6. Dosificació i aplicació: 

 Dosi tradicional 

 Com aplicar les flors a qui no  en pot prendre 

 Sensibilitat  a l’alcohol 

 Altres dosificacions 

 Nombre de flors que es poden mesclar 
7. Els 38 remeis i el remei rescat. Classificació: 

 Estats de por i incertesa  

 Falta d’ interès pel present 

 Soledat 

 Hipersensibilitat a las influències i a les idees 

 Abatiment i desesperació 

 Excessiva preocupació pel proïsme  

 “Rescue remedy” i la crema “rescue remedy” 
8. Exercici d’experiència personal, efectes, reaccions 
9. Biografia del Dr. Edward Bach. Filosofia del Dr. Edward Bach 
10. Aprofundiment en les flors 
11. Flors tipus i estat anímic 
12. Flors similars  oposades 

 
 
 

8. Oligoteràpia catalítica 
Professor: Daniel Ortiz 
Duració: 20 hores 
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1. Introducció: Història 

 Bioquímica: generalitats 
2. Els oligoelements:  

 Funcions bioquímiques 

 Els enzims  
3. Oligoteràpia 

 Definició – Concepte 

 Principals indicacions 

 Condicions d’eficàcia 

 Las Diàtesi: Classificació - Síndrome segons Mènetiér 
4. Tractaments amb oligoelements: 

 La Malaltia funcional 

 Com determinar una Síndrome reaccional 
5. La Oligoteràpia i els 5 elements 
6. Oligoelements base. Principals indicacions 
7. Oligoelements neuroendocrins. Principals indicacions 
8. Oligoelements complementaris. Principals indicacions 
9. Principals indicacions d’associacions d’oligoelements 
10. Jerarquia terapèutica, duració del tractament 
11. Protocol terapèutic 

 Posologia - formes d’administració i dosis 

 Contraindicacions 
12. Vademècum segons sistemes i especialitats 

 Sistema Circulatori i Digestiu 

 Sistema Respiratori 

 Sistema Músculo-Esquelètic 

 Sistema Endocrí i Nerviós 

 Dermatologia 

 Ginecologia 

 Pediatria 
      
 

9. Aromateràpia 
Professor: Daniel Ortiz 
Duració: 20 hores 
  
1. Introducció: Història 
2. Generalitats 

 Definició dels olis essencials (OE) o Essències 

 Obtenció 
3. Ús terapèutic de les essències 

 Aplicacions  

 Formes de penetració en el cos humà: pell, respiració, digestió, altres 

 Acció  olfacte  

 Sistema Límbic  

 Endocrí 
4. Descripció, propietats terapèutiques i ús dels olis essencials més importants 
5. Formulacions segons les patologies   
6. Precaucions, al·lèrgies i efectes secundaris 
7. Utilització de les essències: 

 Ús extern: massatge, bany, inhalacions I compreses 
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 Ús intern 
8. Garanties de qualitat i conservació 
9. Altres productes en l’aromateràpia 

 Olis 

 Extractes,  hidrolats  

 Micronitzats  

 Argiles 
 
 

10. Primers auxilis * 

*Aquesta assignatura només l’hauran de cursar els alumnes que no la tinguin convalidada. 
Professora: Josep Mª Vigatà 
Duració 30 hores 
 
1. Avaluació d’emergències                                  

* Tipus i característiques de les emergències 
* Valoració de les prioritats davant d'un cas d'emergència 
* Criteris d'avaluació d'emergència  
* Seqüència d'actuacions davant d'una emergència  

 
 2. Hemorràgies                                            

* Les hemorràgies. Concepte. Classificació: arterial, venosa, capil·llar, interna, externa  
* Actuació davant  de les hemorràgies internes i externes  
* Perills del torniquet  
* Concepte de xoc. Signes i símptomes  

 
 3. Asfixia i parada cardíaca                               

* Causes d'asfíxia.Manifestacions  
* Causes d'aturada cardíaca. Simptomatologia  
* Reanimació respiratòria  
* Ventilació artificial sense aparells. Ventilació artificial amb aparells  
* Reanimació cardíaca: massatge cardíac extern  
* Reanimació combinada  
* Posició lateral de seguretat  

 
 4. Traumatismes                                              

 
* Traumatisme craneoencefàlics  
* Traumatismes de parts toves: ferides tancades, ferides obertes. Tipus d'apòsit i embenats  
* Tipus de traumatismes de l'aparell locomotor: directes, indirectes, fractures patològiques, 
fractures obertes, fractures tancades. Concepte d'esquinç i luxació. Immobilització: embenats i 
fèrules  
* Lesions de la columna vertebral: tipus, mecanismes de producció, signes i símptomes  
El pacient politraumatitzat: concepte. Àrees d'especial interès en la valoració del pacient  

 
 5. Cremades                                              

* Concepte de cremada. Causes  
* Valoració de la gravetat segons l'extensió, profunditat, localització i altres factors  
* Tractament bàsic  
* Lesions per electricitat. Tipus de cremades.  
* Cremades per substàncies químiques (àcids i alcalins)  
* Tractament immediat i seqüència d'actuació  
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* Complicacions de les cremades: infeccions i deshidratacions  
 

6. Lesions per excés de fred 

* Factors que afavoreixen les lesions per fred  
* Signes i símptomes de la hipotèrmia global. Tractament del pacient amb hipotèrmia global  
* Congelacions. Signes i símptomes  
 

 7. Anafilaxi 
* Concepte i fisiopatologia del xoc anafilàctic  
* Causes de la anafilaxi. Signes i símptomes del xoc anafilàctic  
* Actuació davant d'un xoc anafilàctic: pacient conscient, pacient inconscient  

 
 8. Intoxicacions                                            

* Concepte de tòxic. Via d'intoxicació. Mesures generals  
* Principi de proteccions  
* Intoxicació per inhalació  
* Intoxicació per absorció  
* Intoxicació per ingesta  
* intoxicació alimentària  

 
 9.  Picades i mossegades 

* Picades d'insectes. Manifestacions i tractaments  
* Lesions produïdes per animals verinosos  
* Actuació urgent davant d'una mossegada d’un animal verinós  
* Ferides punxants causades per animals marins  
* Ferides causades per animals domèstics  

 
 

11. Anatomia músculo-esquelètica* 
* Per als alumnes que no la tinguin convalidada 
Professora: Anna Abella 
Duració: 30 hores 
 
A. Anatomia topogràfica: 

 
 Posició anatòmica estàndard  
 Nomenclatura (dorsal, proximal, etc.).  
 Plans i eixos  
 Exercicis  
 
 

B. Sistema esquelètic: 
 
 Definició  
 L'esquelet  
 Ossos del tronc  
 El crani  
 Les extremitats superiors  
 Les extremitats inferiors  
 Exercicis 
 

C. Sistema muscular: 
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 Definició  
 Classificació  
 Estructures associades als músculs  
 Funció agonista-antagonista  
 Músculs de la columna vertebral  
 Músculs del tòrax 
 Músculs de l'abdomen  
 El diafragma.  
 Músculs del dors  
 Músculs del cap i del coll  
 Músculs de les extremitats superiors  
 Músculs de la pelvis.  
 Músculs de les extremitats inferiors.  
 Exercicis  

 
 

12. Pràctica clínica  (a la consulta, amb pacients reals) 
Professor: Marc Vergés 
Duració: 100 hores 
 
Pràctiques de diagnòstic i tractaments amb pacients reals d'acord amb la semiologia, etiologia i mètodes 
estudiats a la "Mútua de Teràpies Naturals de Roger de Llúria" 
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 Diagnòstic i tratament dels Síndromes de la MTC. 120h 
 

 Nutrició eportiva. 40h  

 Embaràs i alimentació natural. 50h  

 Cosmètica natural. 40h 

 Horticultura ecològica. 40h  

 Tai txii - Qi Gong. 60h 

 Auriculoteràpia. 12h 

 
 

 
Crèdits  

complementaris  
opcionals 
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1. Diagnòstic i tractament dels Síndromes de la Medicina Tradicional xinesa 
Professor: Ricardo Cordovilla 
Duració: 120 horas 
 
-Introducció a la diferenciació de síndromes dels òrgans i entranyes (Zang-Fu)     

 

En l’estudi dels síndromes de cada Òrgan i Entranya (Zang-Fu) abordem: 
Resum de les funcions fisiològiquesi les seves manifestacions clíniques      
Etiopatogènia      
Clasificació dels síndromes      
Presentació individual de cada síndrome 

 Descripció 

 Etiologia 

 Manifestacions clíniques (signes i símptomes) 

 Tratamientos 

- Acupuntura, Moxibustió i altres tècniques de la MTC 

- Farmacopea xinesa 

- Dietètica Energètica xinesa 

- Altres recomanacions 

 

   Foc (Huo)    
 
Síndromes del Cor (Xin) 
Síndromes de buidament 
Buidament de Qi del Cor (Xin Qi Xu)      
Buidament de sang del Cor (Xin Xue Xu)      
Buidament de Yang del Cor (Xin Yang Xu)      
Fugida de Yang del Cor (Xin Yang Bao Tuo)      
Buidament de Yin del Cor (Xin Yin Xu)          
Síndromes de Plenitut 
Excés de Foc del Cor (Xin Huo Kang Shen)      
Tan que perturba el Cor-Shen (Tan Mi Xin Qiao)      
Tan que saccseja el Cor-Shen (Tan Huo Rao Xin)      
Síndromes Mixtes 
Extasi de Xue del Cor (Xin Mai Bi Zu)      
 
Síndromes de l’Intestí Prim (Xiao Chang) 
Síndromes de Buidament 
Fred-buidament a l’Intestí Prim (Xiao Chang Xu Han)      
Síndromes de Plenitut 
Calor-plenitut a l’Intestí prim (Xiao Chang Shi Re)     
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 Metall (Jin) 
 
Síndromes del Pulmó (Fei) 
Síndromes de Buidament 
Buidament de Qi del Pulmó (Fei Qi Xu)      
Buidament de Yin del Pulmó (Fei Yin Xu)      
Síndromes de Plenitut 
Invasió del Pulmó per vent-fred (Feng Han Fan Fei)      
Fred invaeix el Pulmó (Han Xie Ke Fei)      
Acumulament de tan-humitat al Pulmó (Tan Yin Zhu Fei)      
Invasió del Pulmó per vent-calor (Feng Re Fan Fei)      
Calor el Pulmó (Re Xie Yong Fei)      
Invasió del Pulmó per la sequetat (Zao Xie Fan Fei)      
 
Síndromes de l’Intestí Gruixut (Da Chang) 
Síndromes de Buidament 
Insuficiència de líquid orgànic a l’intestí gruixut (Da Chang Ye Kui)     
Enfonsament de Qi de l’Intesté Gruixut (Da Chang Xu Hua Xie)      
Síndromes de Plenitut 
Calor-humitat a l’Intestí Gruixut (Da Chang Shi Re)      
Acumulament de calor a l’intestí Gruixut (Da Chang Re Xie Yang)      
Fred que invaeix l’Intestí Gruixut (Da Chang Han Xie Ke)      
Estancament de l’Intestí  Gruixut (obstrucció) (Da Chang Qi Yu Jie)    

 
 

 Terra (Tu) 
 
Síndromes de la Melsa (Pi) 
Síndromes de Buidament 
Buidament de Qi de la Melsa (Pi Qi Xu)      
Buidament de Yang de la Melsa (Pi Yang Xu)      
Enfonsament del Qi central (Pi Qi Xia Xian)      
La Melsa no reté la sang (Pi Bu Tong Xue)      
Síndromes de Plenitut 
Fred-humitat bloqueja la Melsa (Han Shi Kun Pi)      
Calor-humitat a la Melsa (Shi Re Yun Pi)      
 
Síndromes d’Estòmac (Wei) 
Síndromes de Buidament 
Buidament de Qi de l’Estòmac (Wei Qi Xu)      
Fred-buidament a l’Estòmac (Wei Xu Han Zheng)      
Buidament de Yin de l’Estòmac (Wei Yin Xu)      
Síndromes de Plenitut 
Acumulació d’aliments a l’Estòmac (Shi Zhi Wei Wan)      
Fred-plenitut a l’Est+omac (Wei Shi Han Zheng)      
Calor-plenitut de lEstòmac (Wei Shi Ke Zheng)      
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 Fusta (Mu)  
 
Síndromes del Fetge (Gan) 
Síndromes de Buidament 
Buidament de Xue del Fetge (Gan Xue Xu)      
Buidamment de Yin del Fetge (Gan Yin Xu)      
Síndromes de Plenitut 
Estancament de Qi del Fetge (Gan Qi Yu Jie)      
Estancamt de sang del Fetge (Gan Xue Yu Jie)      
Excés de foc del Fetge (Gan Huo Shang Yan)      
Obstrucció del meridià del Fetge per fred (Han Zhi Gan Mai)     
Acumulació de calor-humitat al Fetge-Bufeta biliar (Gan Dan Shi Re)      
Síndromes Mixtes 
Ascens de Yang del Fetge (Gan Yang Shang Kang)      
Vent intern del Fetge (Gan Feng Nei Dong)      
Vent per Ascens de Yang del Fetge (Gan Yang Hua Feng)      
Vent per Calor Extrem (Re Ji Sheng Feng)      
Vent por Buidament de Yin (Yin Xu Dong Feng)      
Vent per Buidament de Xue (Xue Xu Dong Feng)     
 
Síndromes de la Bufeta Biliar (Dan) 
Síndromes de Buidament 
Insuficiència de la Bufeta Biliar (Dan Qi Xu)      
Síndromes de Plenitut 
Calor-humitat a la Bufeta biliar (Dan Shi Re)      
Estancament de Qi de Bufeta biliar amb Tan-calor (Dan Yu Tan Rao)     

 
 

 Aigua (Shui) 
 
Síndromes del Roynó (Shen) 
Síndromes de Buidament 
Buidament de Yang del Ronyó (Shen Yang Xu)      
Buidament de Yang amb desbordament d’ Aigua      
Buidament de Yin del Ronyó (Shen Yin Xu)      
Insuficiència de Jing del Ronyó (Shen Jing Bu Zu)      
El Qi de Ronyó no és ferm (Shen Qi Bu Gu)      
El Ronyó no reb el Qi (Shen Bu Na Qi)      

 
Síndromes de la Bufeta (Pang Guang) 
Síndromes de Buidament 
Fred-buidament a la Bufeta (Pang Guang Xu Han)      
Síndromes de Plenitut 
Fred-humitat en la Bufeta (Pang Guang Shi Han)      
Calor-humitat a la Bufeta (Pang Guang Shi Re)      
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Síndromes complexes  
 
Combinacions de Buidament de Qi      
Buidament de Qi de la Melsa i  Pulmó (Pi Fei Qi Xu)         
Buidament de Qi del Cor i Pulmó (Xin Fei Qi Xu)     
 
Combinacions de Buidament de Xue      
Buidament de Sang del Cor i del Fetge (Xin Gan Xue Xu)      
 
Combinacions de Buidament de Xue associades a Buidament de Qi      
Buidament  de Sang del Cor i Qi de la Melsa (Xin Pi Liang Xu)      
Buidament de Sang del Fetge i Qi de la Melsa (Gan Pi Liang Xu)      
 
Combinacions de Buidament de Yang      
Buidament de Yang de la Melsa i Ronyó (Pi Shen Yang Xu)      
Buidament de Yang del Cor i Ronyó (Xin Shen Yang Xu)      
Buidament de Yang del Ronyó i Qi del Pulmó (Shen Fei Yang Qi Xu)         
 
Combinacions de Buidament de Yin      
Buidament de Yin de Fetge i Ronyó (Gan Shen Yin Xu)      
Buidament de Yin del Pulmó i Ronyó (Fei Shen Yin Xu)      
Trencament entre Cor i Ronyó (Xin Shen Bu Jiao)      
 
Combinacions de síndromes derivats de la Invasió del Fetge a altres Òrgans 
Desarmonia entre el Fetge-Melsa (Gan Pi Bu He)      
Desarmonia entre el Fetge-Estòmac (Gan Wei Bu He)         
Foc del Fetge insulta al Pulmó (Gan Huo Fan Fei)      
Foc del Fetge invaeix al Cor (Gan Huo Fan Xin)   
 
Els Sis Meridians o Nivells Energètics 
Diferenciació dels síndromes segons els Sis Meridians o Nivells Energètics. 
 (Liu Jing Bian Zheng)       
Síndromes del Tai Yang (Tai Yang Bing)      
Síndromes del Yang Ming (Yang Ming Bing)      
Síndrome del Shao Yang (Shao Yang Bing)      
Síndrome del Tai Yin  (Tai Yin Bing)      
Síndrome del Shao Yin (Shao Yin Bing)      
Síndrome del Jue Yin   (Jue Yin Bing)      

 
Els Quatre Nivells o Capes 
Diferenciació dels síndromes segons els Quatre Nivells o Capes (Wei Qi Ying Xue Bian Zheng)      
Capa Wei Qi o nivell del Qi defensiu (Wei Fen Zheng)       
Capa Qi  o nivell del Qi (Qi Fen Zheng)      
Capa Yin Qi o nivell del Qi nutritiu (Ying Fen Zheng)      
Capa Xue o nivell de la Sang (Xue Fen Zheng) 

 
San Jiao o Tres Reescalfadors 
Diferenciació dels síndromes segons San Jiao (San Jiao Bian Zheng)      
Reescalfador Superior (Shang Jiao)      
Reescalfador Medio (Zhong Jiao) 
Reescalfador Inferior (Xia Jiao)     
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4. Nutrició esportiva  
Professor: Edgar Barrionuevo 
Duració: 40 hores 
 

1. Fonaments de l’ alimentació saludable a l’esport 

 
2. Metabolisme i nutrició esportiva 

 Importència dels macro i micronutrients. 

 Relació de la nutrició esportiva amb els sistemes immunitari i neuroendocrí. 

 Salut intestinal i esport. 

 
3. Nutrició per l’exercici saludable 

 
4. Nutrició per l’esport de competició i l’alt rendiment 

 Valoracions específiques. 

 Com portar l’estrés oxidatiu i el pH. 

 Condicions ambientals extremes: fred, calor, esports d’alçada, etc. 

 Planificació de la dieta segons el tipus d’esport. 

 
5. Control de pes 

 Mètodes saludables per perdre o guanyar pes segons l’objectiu esportiu. 

 
6. La hidratació a l’esport 

 
7. Sistemes de valoració de composició corporal 

 

8. Alimentació a l’esport en situacions especials 

 Embaràs 

 Nutrició esportiva infantil 

 Tercera edat 

 Diabetis 

 Ètiques alimentaries: vegetarianisme, veganisme, etc 

 
9. Ajudes ergogèniques 

 Suplementació natural en l’esport 

 
10. Ajudes nutricionals per les lesions esportives 

 
 
5. Embaràs i alimentació natural  
Professora: Yolanda García 
Duració: 50 hores 
 

1. Fertilitat natural 

 Preparar-se para ser pares 

 Pautes per afavorir l’embaràs d’una manera natural 

 Nutrició física i emocional per una concepció saludable 

 Causes i abordament natural de la infertilitat 
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2. L’ alimentació equilibrada a l’embaràs i la lactància 

 Característiques de l’alimentació durant l’embaràs 

 Necessitats nutricionals de cada trimestre 

 Preparació al part. Part natural vs part medicalitzat 

 Atenció i  cuidament del post-part 

 Alimentació per afavorir la lactància 

 
3. L’ alimentació a la primera etapa de la vida 

 Fisiologia del nadó, nocions bàsiques 

 Característiques de la lactància natural i artificial 

 Desalletament introducció de l’alimentació complementària 

 Exemples de dietes 

 Preparació pràctica de biberons i farinetes saludables 

 Problemes de salut comuns en nadons, el seu abordament amb remeis naturals 

 L’alimentació a la pubertat i l’adolescència 

 
 
 
 
6. Cosmètica natural  
Professor: Daniel Ortiz 
Duració: 40 hores 
 

1. Introducció i repàs histàric de la cosmètica natural 

 
2. Concepte de la cosmètica natural biològica 

 
3. Repàs anatòmic i fisiològic de la pell 

 

4. Els olis vegetals i les seves qualitats cosmètiques 

 

5. Els olis vegetals macerats: preparació i propietats 

 

6. Plantes medicinals de major us a la cosmética natural biològica: principis actius, propietats i 

sinergisme 

 

7. Les substàncies aromàtiques: essències, olis essencials, hidrolats i aigues aromàtiques 

 

8. Química dels aromes: característiques i propietats de les substàncies aromàtiques 

 

9. Altres productes per la cosmética natural biológica: argiles, micronitzats de plantes, etc. 

 

10. Tallers pràctics amb l’aromaterapia: peeling, neteges, massatge 

 

11. Fòrmules més adequades per a cada tipus de pell 
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12. Precaucions en l’ús de les essències i els olis essencials: efectes tòxics, reaccions al·lèrgiques, 

fotosensibilitzants, etc. 

 

13. Materies primes no naturals a la cosmètica natural 

 
 
 
7. Horticultura ecològica  
Professors: Benito Tárragaiy Pascual Tárraga 
Duració: 40 hores 
 

1. Teoria 

 Cultius ecològics 

 La terra i l’espai (clima, llum, quantitat i tipus) 

 Aigua i rec 

 Les eines 

 Mètodes de cultiu 

 Bancals pas a pas 

 Planificació de l’hort (marco de plantació) 

 Les llavors i plantes utiltizades a l’hort 

 
 
 

2. Pràctica 

 Adequar el terreny pel cultu: zona agrícola, hort urbà, terrasses i testos 

 Dissenyar mètodes de cultiu 

 Elecció del sistema de rec 

 Planificació per families botàniques, rotació 

 Llavors, plantar 

 La fertilització i encoixinat de l’hort 

 Compostadors 

 Receptes per combatre plagues 

 
 
8. Tai txi – Qi Gong 
Professor:  Kevin Albors 
Duración: 60 hores  
 
1. Tècniques de relaxació i presa de consciencia física, mental i emocional 

 Aprendre a escoltar el cos a través de les dolències que portem arrossegant durant temps ens 

permet donar el primer pas cap a la curació 

 
2. Teoria de la respiració 

 Respiracion bàsiques 

 
3. Exercicis amb pal de fusta 

 Coordinació de respiració amb moviment 

 Coordinació de respiració amb estirament 
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 Exercicis per tonificar, relaxar, estirar l’esquena i hidratar els discos vertebrals 

 
4. Teoria de les portes (sam-kuans) 

 Exercicis pràctics dels sam kuans dret i assegut 

 

5. Teoria dels dan diens 

 Exercicis dels dan diens 

 
6. Teoria dels sam jiao 

 Exercicis pels sam jiaos 

 
7. Teoria dels cavalls del luohan  

 El NUM-MHA de Qi Gong 

 
8. Treball de les 18 palmes de luohan ( sab bak luohan kuen ) 

 Enfortir els músculs, ossos, articulacions amb el propi cos 

 
 
9. Auriculoteràpia 
Professor: Daniel Albors 
Duración: 12 hores (distribuides en un cap de setmana) 
 
1. Conceptes generals de la història de l’ auriculoteràpia 

 
2. Anatomia del pabelló auricular 

 
3. Relacions de l’ orella amb l’ organisme 

 
4. Topografia de la reflexoterapia auricular 

 
5. Pràctiques de la localització d’àrees 

 
6. Localització dels punts i zones mitjançant detectors mecànics (palpadors de pressió) 

 
7. Detecció dels punts mitjançant detectors elèctrics. 

 
8. Criteris diagnòstics i terapèutics a seguir 

 
9. Tècniques de tractament. Massatges, imatge, llavors, agulles d’acupuntura i agulles semi 

permanents. Integració de l’ auriculoterapia amn altres tractaments. 
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